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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
9. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Anlægsgartner
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
622
359
126
160
26

2015
629
433
120
164
25

2016
663
459
86
142
73

Nøgletal:

2014

2015

2016
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

270
72

228
73

268

*) 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:

2015*

2016**

2017***

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

0,72
0,13
0,0202

0,75
0,14
0,0113

0,73
-

0,66

0,71

0,71

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen en anelse stigende, både hvad angår volumen, tilgang til
uddannelsen og antallet af uddannelsesaftaler. Imidlertid fortsætter tendensen med, at en større og
større del af aftalerne ikke er ordinære, fulde aftaler, men korte aftaler og restaftaler. Elever optaget i
skolepraktik er faldet i 2016. Der er en stigning i antallet af praktikpladssøgende elever med afsluttet
grundforløb i 2016 sammenlignet med år 2014/2015.
Antallet af udlærte er stabilt, 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 2014 og 2015
er udlært henholdsvis 334 og 320 elever.
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i beskæftigelsen fordelt på køn ikke er begrundet i selve
uddannelsens indhold og afvikling, men at der er tale om, at flere mænd end kvinder påbegynder
anlægsgartner uddannelsen, grundet det hårde fysiske anlægsarbejde.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens områdeog tilgrænsendeområder
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

Nej
x
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

x
x

Nej
x
x
x

Ændringer bekendtgørelse:
Det faglige udvalg ønsker at nedlægge grundfaget naturfag og i stedet tilføje grundfaget biologi, da
det vil give en bedre sammenhæng med de øvrige fag i anlægsgartneruddannelsen.
Endvidere ønsker udvalget, at tilføje nye uddannelsesmål, som indeholder anatomi, løfteteknik,
brugen af værnemidler, basal viden om sikkerhed, maskiner samt sundhed/livsstil – da udvalget
ønsker mere fokus på arbejdsmiljø i uddannelsen.
Ændringer uddannelsesordning:
Den elektroniske udvikling har også fundet indpas i den grønne branche.
Mange kunder forventer bl.a., at få udarbejdet forslag til ændringer/nyetableringer af deres haver
udført i 3D.
Udvalget ønsker derfor, at udvikle et nyt AMU-mål, som indeholder 3D og tilføje kurset, som et
valgfrit specialefag.
Udbuddet af de valgfri specialefag vil samtidig blive gennemgået og muligvis blive reduceret.
Det faglige udvalg har i samarbejde med skolerne udarbejdet fælles nye rammer for svendeprøven på
anlægsgartneruddannelsen. Det betyder, at der vil være småjusteringer i uddannelsesordningen under
punktet: Svendeprøve.

4. Udvalget bedes redegørefor 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 3b.
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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
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
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 ændringsønskervedr. trin gælderdet, 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 lovensog bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejlingaf 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
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:
Følgende ændringer er foretaget og er trådt i kraft med virkning pr. 1. juli 2017.
 Trin 1 anlægsgartnerassistent er nedlagt.
 Faget: Grundlæggende pleje og anlægsteknik – trin 1 nedlægges.
 Varigheden i faget Grundlæggende anlægsteknik ændres fra 2 uger til 2 uger og 2 dage.
Nyt fagnummer 16658.
 Varigheden i faget Grundlæggende kulturteknik ændres fra 2 uger til 2 uger og1 dag.
Nyt fagnummer 16658.
 Plantekendskab 1, (2 uger) og Plantekendskab 2, (2 uger) nedlægges og erstattes af faget
Plantekendskab, 4 uger. Nyt fagnummer 16660.
 Tilføjelse af nye rammer for udførelse af den teoretiske og praktiske prøve
 Ændringer i henvisningerne i samtlige skemaer i uddannelsesordningen, da der er nedlagt 4
kompetencemål i bekendtgørelsen.
 Tilføjet nye valgfri specialefag der indeholder AMU-mål fra kloakrørlæggeruddannelsen,
suppleret med nyt bilag 1.
Udvalget kunne sidste år 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 (trin 2) anlægsgartnere.
Udvalget forventer derfor en forbedret beskæftigelsesfrekvens på dette grundlag.

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
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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.
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
Jordbrugets UddannelsesCenter har i en længere periode benyttet den elektroniske praktiklogbog i
Elevplan. Eleverne og praktikvirksomhederne har taget rigtig godt imod denne elektroniske
mulighed. Ved nedlæggelse af Elevplan er denne elektroniske mulighed fremadrettet ikke tilstede
længere, hvilket er beklageligt.
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 og skolerne har i det forløbne år udviklet helt nye fælles rammer for
svendeprøven, således at det sikres, at kvaliteten er ensartet på samtlige skoler der udbyder
anlægsgartneruddannelsen.
Det faglige udvalg har nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver hovedskole og
det faglige udvalg. Arbejdsgruppen skal kvalitetssikre og evaluere svendeprøverne, udvikle nye
caseopgaver m.m.
Derudover har det faglige udvalg i samarbejde med skoler der udbyder det fælles grundforløb for
anlægsgartner og greenkeeper, udarbejdet nye fælles rammer for den fælles grundforløbsprøve. De
nye rammer er taget i brug. Skolerne er meget positive overfor de nye fælles rammer der sikre en
ensartet kvalitet på skolerne. Skolerne savner dog, at grundforløbsprøven strækker sig over længere
tid, da eleverne gerne vil vise deres håndværk i et lidt større perspektiv, som ikke kan løses på 7
timer.
Det faglige udvalg har fortsat en god dialog omkring uddannelsen med praktikvirksomhederne via de
lokale besigtigere, som godkender praktikvirksomhederne.
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Ja
Nej
x
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter bliver løbende informeret om deres opgave og ansvar i
forbindelse med årlige konferencer og møder om sikring af kvaliteten i praktiktiden og i
skolepraktikken i de lokale uddannelsesudvalg.
Brugen af korte uddannelsesaftaler er stigende i branchen, hvilket betyder, at flere elever kortvarigt
kommer i skolepraktik mellem to eller flere korte aftaler. Disse skolepraktikperioder indgår i
statistikken over elever optaget i skolepraktik, selvom der er tale om meget kortvarige ophold, som
bl.a kan skyldes sæsonudsvingninger i branchen.
Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
I. Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
X
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever

Nej

Branchen har behov for flere faglærte med et højt kompetenceniveau. Erhvervsuddannelsen til
anlægsgartner er altafgørende for at opretholde det høje niveau i branchen, og for at branchen fortsat
skal bidrage til at løse de nuværende og ikke mindst fremtidige klimaudfordringer vi har i Danmark.

Med cirka 142 igangværende skolepraktikelever kan det konkluderes, at der er mangel på
praktikpladser, men som førnævnt i punkt 6a, skal der tages forbehold for, at skolepraktikeleverne
som regel kun er optaget i skolepraktikordningen i korte perioder.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
459
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

350

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

460

Anlægsgartneruddannelsen er blevet dimensioneret med en kvote til grundforløbets 2. del i år 2018,
hvilket formentlig vil betyde, at der vil blive indgået langt færre uddannelsesaftaler i år 2018 da
kvoten kun udgør 256 elever!
Udvalget frygter med denne kvotering, at vi ikke kan imødekomme fagets fremtidige behov for
faglærte, hvilket er særdeles bekymrende for branchen.
Udvalget vil gerne fremhæve, at anlægsgartner branchen er en branche med gode
beskæftigelsesmuligheder, og håber derfor, at der alene er tale om en kvotering i år 2018, hvilket
afspejler tallet for indgåede uddannelsesaftaler i 2019.
Udvalget vil arbejde på, at anlægsgartneruddannelsen optages på listen med uddannelser med frit
optag, således at uddannelsen kan understøtte faget, og løfte den generelle uddannelsesindsats ift.
realisering af regeringens mål om, at 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse
direkte efter folkeskolen allerede i 2020.

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 og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende AUB-projekter og aktiviteter i
gang. Her opsøges potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Igangværende AUB projekt:
Bevilget projekt foråret 2017
Anlægsgartner

Selandia

Fastholdelse i
uddannelsen

20
01.07.2017 31.05.2018 uddannelsesaftaler

2§

43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringertil virksomheder virke
for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som derer 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 virksomhedernesstørrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomhederforlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.
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Der er søgt AUB midler til følgende AUB projekter efterår 2017 – men desværre modtaget afslag.
Ansøgninger efteråret 2017
Flere lærlinge til
Greenkeeper/Groundsman
AMU
Nordjylland uddannelsen
Roskilde
Anlægsgartner/greenkeeper Tekniske
Tag en elev før GF2
Skole
Greenkeeper/
Groundsman

01.10.2017 31.12.2018

20
uddannelsesaftaler

01.10.2017 31.12.2018

25
uddannelsesaftaler

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 tredje gang som konkurrence fag ved DM i Skills i MCH til januar
2018, og deltager ved EM i Budapest, efterår 2018 for at styrke faget og erhvervsuddannelsens image.

Forventet omfang af redegørelseog 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget
9.oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Anlægsstruktør,
Bygningsstruktør og Brolægger.

1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A 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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
907
430
31

2015
918
479
31

2016
910
529
27
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Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

67
62

80
15

57
0

2014
212
78

2015
208
78

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0,87

2016**

2017***

0,89

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen svagt stigende, både hvad angår volumen, tilgang til
uddannelsen og antallet af uddannelsesaftaler. Imidlertid fortsætter tendensen med, at en svag
stigning i antallet af korte uddannelsesaftaler frem for ordinæreuddannelsesaftaler.
Antallet af udlærte er stabilt, og andelen af fuldførte er tilfredsstillende.
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 stabilt, hvilke stadig er en del lavere end branchens behov.

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
X
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
X
X

Udvalget ønsker at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag

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

-/ændringsbehovet
Udvalget ønsker en ændring af uddannelseslængden for EUX, da det har vist sig, at bestemmelsen
om en uddannelsestid på 3 år og 2 -3 måneder, ikke harmonerer med bestemmelsen om at
uddannelsen afsluttes i marts eller september.
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"
Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne. Derfor vil der også komme en bekendtgørelses ændring, hvor det faglige
udvalg skal være på forkant.
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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.)
Se 3a og 3b

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 3).
(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 3).
(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.
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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 3).
(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:
Valgfag i uddannelsen er fjernet og erstattet af valgfri specialefag. Det er endnu for tidligt at udtale
sig om hvilken virkning det har haft.

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 i tidligere udviklingsredegørelser er der gennem Byggeriets Uddannelser et systematisk arbejde
med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
Uddannelsen gennemføres fra 1. august 2017 på 13 skoler + 5 nye grundforløbsskole. FU og de
lokale uddannelsesudvalg søger AUB projekter, hvor fokus er på potentiale praktikvirksomheder i
skolernes lokalområder. Aktuelt er byggebranchen i så rivende en udvikling at udfordringen ikke er
praktikpladser med elever, der søger uddannelsen. AUB projekterne har derfor fokus på at motivere
elever i grundforløb 1 og 2 til at vælge en af udvalgets uddannelserne samt at synliggøre ledige
praktikpladser på praktikpladsen.dk
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Derudover er Byggeriets Uddannelser vært for regionale netværksmøder på tværs af geografi og fag.
Formålet med netværksmøderne er at de lokale uddannelsesudvalg drøfter hvor samarbejdet kan
kvalificere således at flere elever matches med praktikpladser.
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.
Ja
Nej
X
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Nej
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Anlæg-, bygningsstruktør og brolæggerne oplever et paradoks idet der både er søgende elever og
ledige praktikpladser. Dette kan skyldes geografiske forskelle og manglende kendskab til
I.
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uddannelserne. Der skal bruges faglært arbejdskraft bl.a. til de mange nye og store bygge- og
anlægsprojekter.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
526
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

575

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

600

Stigende aktiviteter i bygge og anlægsbranchen, øget fokus på klausuler og de faglærtes brede
kompetencer

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 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. Aktuelt er byggebranchen i så rivende en udvikling at
udfordringen ikke bare er manglen på praktikpladser, men også manglen på elever der søger
uddannelsen. Det faglige udvalg vil sætte fokus på paradokset med at der både er søgende lærlinge på
praktikpladsen. Dk og ledige praktikpladser.
AUB projekterne har derfor fokus på at motivere elever i grundforløb 1 og 2 til at vælge en af
udvalgets uddannelserne samt at synliggøre ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk
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.
Derudover er Byggeriets Uddannelser vært for regionale netværksmøder på tværs af geografi og fag.
Formålet med netværksmøderne er at de lokale uddannelsesudvalg drøfter hvor samarbejdet kan
kvalificere således at flere elever matches med praktikpladser.
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.
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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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 der støttet op om de lokale uddannelsesudvalg og
virksomheder for at sikre praktikpladser på de store byggerier. Ligeledes støttes op om udenlandske
virksomheder, der etablere sig i Danmark, således at de får kendskab til det danske
erhvervsuddannelsessystem og ansvar som praktiksted.
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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til autolakerer

Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Malerfagets faglige Fællesudvalg
12. oktober 2017

1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og
A
med 6.
Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU
og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen
ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2017 = ≥ 0,70
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes
C
alene punkterne 2, 5 og 6.
X
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2017 = ≥ 0,70
2. Udvalget bedes indsætte og 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
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
179
88
105
82
13

2015
141
61
91
45
7

2016
116
93
52
40
22

2014
102
63

2015
94
67

2016
74 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 2016, og udvalgene bedes selv
indsætte tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

1

Fællesudvalgets egen opgørelse
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Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,82
0,05
0,0193
0,20
0

0,84
0
0
0,40
0

0,80
0,05
0
0.10
0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2014, opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres
beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan
hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at både bestand og optag af skolepraktikelever er halveret siden
2014.
Elever med anden etnisk baggrund udgør i dag 11 % af den samlede elevbestand.
Beskæftigelsesfrekvensen for uddannede med anden etnisk baggrund er lidt lavere end den generelle
beskæftigelsesfrekvens. For 2017 er der kun en minimal forskel.
Der er tale om et udpræget mandefag med meget få kvindelige autolakerere.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og
tilgrænsende områder
Skal ikke udfyldes
4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Skal ikke udfyldes
5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Som nævnt i sidste års udviklingsredegørelse har Fællesudvalget med revisionen af autolakereruddannelsen
pr. 1. august 2015 imødekommet arbejdsmarkedets aktuelle behov for erhvervsfaglige og generelle
kvalifikationer, og der er således på den baggrund ikke behov for ændring af uddannelsen.

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

Kvalitetsudvikling/kvalitetssikring drøftes løbende med det lokale uddannelsesudvalg, arbejdsgiverforeningen, fagforeninger og skole.
Ved virksomhedsbesøg i forbindelse med godkendelse af praktikvirksomheder vejleder Fællesudvalgets
rådgivere virksomhederne om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb mm.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Fællesudvalget konstaterer med tilfredshed, at antallet af skolepraktikelever er faldende.
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 rapport, 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 2 (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 Det praktikpladsopsøgende arbejde
o

Samarbejde med lokalt uddannelsesudvalg

På baggrund af besøg på samtlige praktikcentre i bygningsmaler-, skiltetekniker og autolakereruddannelserne har Fællesudvalget udarbejdet en opstilling af nedenstående punkter, som der skal arbejdes videre
med. Punkterne gælder også for autolakereruddannelsen.

2

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. 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.

Nu College360 Silkeborg
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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

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.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?

Ja
X

Nej

)
Er der mangel på praktikpladser
(X)
Er der mangel på elever
X
I alt 125 autolakererier er for øjeblikket godkendt som praktikvirksomhed. Det ville være ønskeligt, hvis
dette tal var noget højere.
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:
Autolakererier:

2017
21

2016

2015

2014

2013

22

10

20

19

2012
32
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II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i
2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
93
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

Flere end i 2016

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

Flere end i 2016

Vi kender ikke effekten af den nye AUB-ordning, hvor et bødesystem skal motivere virksomhederne til at
ansætte flere elever. Vi har en formodning om, at ordningen vil øge antallet af elever i virksomhederne.
I de sidste 20 år er autolakerervirksomhederne blevet vænnet til at ansætte deres elever, når de har
gennemført GF2. Efter vores opfattelse giver dette god mening, da GF2 netop kvalificerer eleverne til at
komme ud i et autolakereri. Umotiverede elever eller elever med manglende kvalifikationer vil være sorteret
fra i løbet af GF2.
Autolakerer-uddannelsen er ikke omfattet af dimensioneringen, så muligheden for med skolens hjælp at få
ansat kvalificerede elever er absolut til stede.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 2 3, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats for at
tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte 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 skole og
uddannelsesudvalg. Fremskaffelsen af praktikpladser udgør et vigtigt punkt på udvalgets løbende besøg på
skolen/praktikcentret, 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.

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.
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse 2018 for automatik- og procesuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
390
168
50
69
46

2015
436
191
47
66
21

2016
500
212
63
72
35
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
112
84

2015
91
78

2016

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,75
0,23

0,78
0,22
0,0092
i/t
i/t

0,73
i/t

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder stigningen i indgåede aftaler positiv, specielt i forhold til den mangel på arbejdskraft,
der forventes i de kommende år.
Beskæftigelsesfrekvensen er set i sammenhæng med videreuddannelsesfrekvensen relativ høj.
Omtrent alle udlærte er 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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Se punkt 4.

Nej
X

b.
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Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Etablering af nyt trin 3
MI vil etablere et nyt trin 3 på automatik- og procesuddannelsen med arbejdstitlen ”speciale i
automatisering” eller ”automatiseringstekniker”. Varigheden skal være på 12 måneder, hvoraf 10 uger
er skoleundervisning. Det nye trin skal bygge oven på uddannelsens trin 2, automatiktekniker. Det
nye trins faglige niveau formuleres, så det kan indplaceres på NQF 5.
Analyse af jobområdet
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.
Dialog med virksomheder, lokale uddannelsesudvalg og skoler har afdækket et stigende behov for
kompetencer inden for robot- og automationsteknologi herunder anvendelses-, udviklings-,
konstruktions- og dokumentationskompetencer hos automatikteknikere.
Fokus på det nye trin vil ligge på implementering/udvikling af nye innovative
automatiseringsmuligheder i eksisterende og nye anlæg, herunder anvendelse af forskellige
automatiseringsværktøjer f.eks. robotter, visionssystemer, dataopsamling og databehandling m.v.
Effekter på specialet automatiktekniker
Udvalget vurderer, at der i forbindelse med udviklingen af det nye trin 3 speciale vil være behov for
at justere specialet automatikteknikere, så det også giver eleverne de rette forudsætninger for at starte
på de nye trin 3 i uddannelsen.
Der vil med baggrund i den teknologiske udvikling inden for automatiseringsområdet jævnligt være
behov for revision og tilpasning af det fagfaglige indhold i uddannelsen.
Økonomiske konsekvenser
Det skønnes, at en etablering af et nyt trin 3 ikke vil medføre øget økonomiske omkostninger for
uddannelsen. Årsagen er, at der samtidig gennemføres en reduktion af den obligatoriske
skoleundervisningen med 10 uger for trin 2 specialet automatiktekniker i elevatorbranchen samt en
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reduktion i praktiktiden med 12 måneder, jf. nedenfor, hvorfor ændringen finansieres inden for
uddannelsens økonomiske ramme. Samlet set vil ændringerne derfor være udgiftsneutrale.
Revision af specialet automatiktekniker i elevatorbranchen
MI vil reducere antallet af skoleuger på uddannelsens speciale automatiktekniker i elevatorbranchen
med 10 uger.
Analyse af jobområdet
MI har gennemført en analyse af elevatorbranchen, hvor uddannelsesbehovet i elevatorbranchen
blev drøftet med virksomhederne inden for branchen.
Analysen peger på, at strukturen for trin 2 specialet automatiktekniker i elevatorbranchen skal
revideres. MI vil derfor reducere specialets varighed og tiden til skoleundervisning. Endvidere vil MI
ændre specialets navn til elevatortekniker. Efter revisionen tilrettelægges specialet med en varighed på
12 måneder, hvoraf 15 uger er skoleundervisning. Det vil sige, at uddannelsestiden reduceres med ét
år, og skoleundervisningen reduceres med 10 uger. MI vil revidere indholdet af de 15 uger, så fagene
bliver mere brancherettede.
Analysens konklusion peger desuden på, at der er behov for flere faglærte med kompetencer inden
for elevatorteknik.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
Eventuel studentermerit
MI ser potentialer i at øge antallet af elever på industriteknikuddannelsen ved også at rekruttere
elever med studenterbaggrund. MI har tidligere haft formuleret studentermerit for smede- og
industriteknikeruddannelsen, men vores erfaring er, at det har været vanskeligt at få til at fungere i
praksis, hvis det ikke også er et særligt indsatsområde for de involverede skoler.
MI følger et større projekt kaldet eud-student, som har til formål at rekruttere 600 studenter til otte
udvalgte erhvervsuddannelser på syv erhvervsskoler i Region Syddanmark. Til projektet er afsat i
omegnen af 10 mio. kr., finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje og den europæiske
socialfond. Projektet blev formelt igangsat i august 2017, og første hold af eud-studenter i regionen
forventes at starte i august 2018.
MI vil gerne have mulighed for at understøtte dette initiativ f.eks. i form af beskrivelse af
meritmuligheder, efterhånden som projektet får de første erfaringer med målgruppen. Derfor kan der
være brug for, at meritmuligheder skal beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen eller -ordningen for
uddannelsen i forbindelse med, at projektet igangsætter de første hold studenter.
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 3).
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(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1 – se punkt 4.

Nej
X
X
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse – se punkt 4.
Ad. b) Speciale – se punkt 4.
Ad. c) Trin1 – se punkt 4.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
Trin
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:
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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål. Automatik- og procesuddannelsens praktikmål
blev i forbindelse med reformen efterset og udvalget vurderede, at der ikke var behov for justeringer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
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I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Selvom der er 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 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
212
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

260

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

270

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalgets forventninger til udviklingen i praktikpladssituationen er, at der i 2017 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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.

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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Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser har Industriens Uddannelser udarbejdet
målrettet informationsmateriale til virksomhederne. Dette er sket i form af faktaark om
erhvervsuddannelsen, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde får information
om uddannelsens faglige indhold og struktur.
IU vil i den kommende periode fortsætte arbejdet med at udarbejde faktaark målrettet
virksomhederne om vores uddannelser. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Det faglige udvalgs navn:
Dato:

DFFU – Det Faglige Fællesudvalg Bager og Konditor
03-10-2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Bager- & Konditor
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

0
0

0
0

0
0

672
354

48

641
388

13

677
441

5
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

185
67

200
66

2016
197

*) 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:

2015*

2016**

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

0,70
0,14
0,005

0,76
0,10
0,0169

0,09

0,06

2017***

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 stadig 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:

(Sæt kryds)

Ja

Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej

x
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
x
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
x
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
Virksomhedernes struktur på området giver anledning til tilføjelse af nyt speciale trin 2, der tilgodeser
disse ændringer – i form af et speciale der følger udviklingen i Detail sektoren.
Specialet er beskrevet og ansøgt i bilag 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

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 – Der er ønske om et nyt speciale trin 2 - Procesbager
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

§7 Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg ved afslutning med trin 1 et uddannelsesbevis og ved afslutning med trin 2 et
svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Ændres til:
§7 Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder skolen et uddannelsesbevis og ved afslutning med trin 2, udsteder faglig udvalg et
svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Ad. b) Speciale
Der er ønske om at ændre navnet for specialet ”Bager” til nyt navn ”Håndværksbager”
Ad. c) Trin1
Der er ændring af kompetencemål, fag og praktikmål i trin 1, Bagværker – så trinet tilpasses et nyt
speciale

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
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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:
Sidste år ændringer er stadig så nye, at vi endnu ikke kan måle en evt. effekt af dem 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:
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:
(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Ja

Nej
x

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Nej
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Der er en general mangel på lærlinge til specialet Bager – hvilket gør at det er et fokus område i
fællesskab for FU og organisationer. Hvor vi blandt andet arbejder på at ændre kulturen der kan have et
hårdt ry.
Derudover arbejder vi på at nedbringe frafaldet, både i prøveperioden og i rest læretiden – da manglen
på faglært arbejdskræft stiger.
I.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
441
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

433

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

459

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.
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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Beklædning
13.oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
Beklædningshåndværker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
X
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
60
53
118
55
6

2015
50
31
129
69
0

2016
52
47
131
96
18
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
73
74

2015
59
74

2016
63
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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,38
0,38

0,38
0,52

0,38
Data
mangler

Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
mænd

0,0222
0,41/0,16

Ingen
data for
mænd

Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
mænd

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer sig, at videreuddannelsesfrekvensen for 2016 er meget høj, hvilket indikere, at
beklædningshåndværkeruddannelsen motiverer til videreuddannelse.
Udvalget noterer sig, at beskæftigelsesfrekvensen for beklædningshåndværkeren ligger under det
fastlagte måltal. Udvalget er bekendt med, at arbejdsmarkedet for udlærte beklædningshåndværkere
indeholder en del freelance- og projektopgaver, hvor det kan være svært at opnå fuld 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

Nej
X
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin 1
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 3).
(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 3).
(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 har ikke være ansøgt nogle ændringer på sidste års udviklingsredegørelse.
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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 lægge sidste hånd på en grundig praktikvejledning, som skal klæde
virksomhederne på i forhold til at varetage praktikopgaven. Derudover har udvalget også godkendt
en PIXIE-praktikvejledning, som er en kortere version som skal give potentielle praktikvirksomheder
et overblik over deres ansvar og forpligtelser i forbindelse med at ansætte en elev.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Uddannelsens lokale uddannelsesudvalg drøfter løbende kvaliteten af uddannelsens skolepraktik.
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Blandt branchens virksomheder har der været en stærk tradition for afvente med at ansætte elever til
efter at de har bestået deres grundforløb 2. Det er derfor en meget stor opgave for udvalget og
uddannelsens skoler at få vendt denne kultur til, at virksomhederne tager eleven inden start på
grundforløb 2.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
47
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

30

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det er forventningen, at omlægningen af AUB refusionen vil motivere flere virksomheder til at tage
elever i de kommende år.

III.

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
ikke-godkendte virksomheder.
Dansk Mode og Tekstil har igangsat kampagne blandt egne medlemmer, for at gøre opmærksom på
behovet for at virksomhederne begynder at tage elever så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt.
Denne kampagne er støttet op af praktikpladsopsøgende indsats fra de godkendte skoler.
Industriens Uddannelser sender årligt data til skolerne og LUU vedr. de nygodkendte virksomheder,
der ikke er blevet uddannelsesaktive inden for 3-12 måneder efter deres nygodkendelse. Disse lister
er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte virksomheder i
lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale.
Den seneste opgørelse viser, at der i 2016 blev nygodkendt 22 praktikvirksomheder i forhold til
beklædningshåndværkeruddannelsen. Af dem har 8 virksomheder d.d. elever i gang
I første halvår 2017 blev der nygodkendt 9 virksomheder til beklædningshåndværkeruddannelsen. Af
dem har 3 virksomheder d.d. elever i gang.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder. Det er forventningen, at der bliver produceres et faktaark for
beklædningshåndværkeruddannelsen i inden udgangen af 2017.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, 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.
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og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Beslagsmed
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

34
19
0

34
20
0

35
13
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

7
34

5
61

.
.

*) 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 2016, 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 Etnisk DK/Ikke
DK
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2015*

2016**

2017***
n/a
n/a

n/a

n/a
n/a
0,53
n/a

0

n/a

n/a

0,51
n/a

n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Grundet en lav population findes der ikke data for beskæftigelses- og videreuddannelsesfrekvens.
Selvstændighedsfrekvensen er, ikke overraskende, fortsat høj, da branchen i udstrakt grad er præget
af selvstændighedskultur.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Synkronisering af grundforløb
Overgangskravene for uddannelserne til smed, beslagsmed og støberitekniker synkroniseres, således
at de nuværende overgangskrav for smedeuddannelsen vil blive implementeret på beslagsmed og
støberiteknikeruddannelsen. For at sikre gennemsigtighed i forhold til, at de tre grundforløb er
synkroniserede, tilføjes følgende sætning i de tre uddannelser.
Bekendtgørelse for beslagsmedeuddannelsen, Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet,
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for erhvervsuddannelsen til smed eller
støberitekniker.
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(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 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
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 3).
(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 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 sket ændringer i uddannelsen efter forrige 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
13
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

16

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

16

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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
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.

55 af 759

Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
Boligmonteringsuddannelsen

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi
12.10.17

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
Boligmonteringsuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
30
25
8

2015
26
21
0

2016
39
27
-

1
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Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
Boligmonteringsuddannelsen
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
16
50

2015
5
57

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015

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

-

2016**

2017***

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Boligmontering
Hvad angår igangværende uddannelsesaftaler er der en stigning i 2016 set både i forhold til 2015 og
2014. Tallene skal ses i sammenhæng med antallet af indgåede aftaler, hvor forholdet er det samme.
Indtil ultimo september 2017 er der indgået 27 aftaler. Dette antal indgåede aftaler er det samme antal
aftaler, der blev indgået i hele 2016. De 27 aftaler er fordelt med 22 på møbelpolstrer, 3 på
autosadelmager og 2 på gardindekoratøruddannelsen. Ligeledes er der en stigning i antallet af
igangværende aftaler som indtil videre i 2017 er på 49. Sammenlignet med hele 2016 er der tale om en
stigning på 25%.
Der er en stigning i antallet af korte aftaler i uddannelsen. I 2015 udgjorde de korte aftaler 42% af alle
igangværende aftaler og i 2016 udgjorde de korte aftaler 59 % af alle igangværende aftaler.
Med hensyn til beskæftigelsesfrekvenser 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. Derudover fremgår det af ministeriets data, at ledighedsgraden for
færdiguddannede er på 0,1 %.
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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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
3
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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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt.
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 3).
(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:
Udvalget har ændret i bilag 1 i bekendtgørelsen for Boligmontering i forhold til, hvilke AMU mål der
udløser standardmerit. De gennemførte ændringer har tilsyneladende fungeret efter intentionen mht. at
give merit på anden måde, hvis en elev har gennemført AMU kursus.

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 to skoler - Skive Tekniske
Skole og Next Uddannelse København (kun grundforløb), 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, samt for at sikre
kvaliteten af uddannelsen.
En gang hver tredje eller fjerde 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 den gældende 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

5
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(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
x
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Der er ledige praktikpladser inden for området. Det fremgår af ministeriets tal, at der stod 6 elever i
søge kø 3 mdr. efter afsluttet grundforløb.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
27
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

33

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer et øget antal uddannelsesaftaler inden for de næste par år. Forventningen bygger på,
at der er vækst i beskæftigelsen inden for branchen, og at antallet af ordinære aftaler er steget med 25 %
i første halvår af 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.
Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste syv år gennemført fælles opsøgende projekter
med støtte fra AUB for Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi, Træindustriens Uddannelsesudvalg
og Snedkerfagets Fællesudvalg. Projektperioden har været præget af stigende ordrefremgang både inden
for møbelpolstrer, autosadelmagerbranchen og gardindekoratørbranchen, hvilket har betydet en generel
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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stigning i aftaler og godkendelser af nye virksomheder.
Derudover har projektet styrket koordineringen på landsplan mellem sekretariatet og
hovedforløbsskolen Skive, samt Next Uddannelse København, som udbyder GF2 inden for
Boligmontering.
Sekretariatet vil også i 2017-18 gennemføre et praktikpladsprojekt. De opsøgende medarbejdere vil
fortrinsvis besøge de virksomheder, som skolerne ikke får besøgt, og prioritere at finde ledige
praktikpladser.
Sekretariatet har gennemført en analyse af praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelser.
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.
De opsøgende konsulenter vil 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
uddannelsen. Der vil også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne og hjælpe med
praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Transporterhvervets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Buschauffør i
kollektiv trafik.
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

X

2. Udvalget bedes indsætte og 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:

2014

2015

2016

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

211

711

-3
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Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

510

612

624

2015

-7

2706

6998

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:

2014

2015

2016

Fuldførte *

4249

11810
-11

Fuldførelsesprocent **

7112

99

-

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,98

0,99

0,99

-

-

-

Selvstændighedsfrekvens

0,0029

-

-

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,01

0,01

0,01

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,01

0,04

0,04

Videreuddannelsesfrekvens

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.
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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 2015, blev udskilt fra Personbefordringsuddannelsen som en
selvstændig uddannelse.
Angående antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015 samt 2016 indeholder disse også
uddannelsesaftaler, der kun omfatter RKV forløb. Det faglige udvalg vurderer, at over halvdelen af
forløbene er RKV forløb, idet det faglige udvalg kun kan registrere omkring 270 uddannelsesforløb
hvert år.
Note 1, 3, 5, 7 og 9 er tal fra Personbefordringsuddannelsen.
Note 2, 4, 6, 8 og 10 er fra Buschauffør i kollektiv trafik.
Angående note 9 og 10 undrer det, at det samlede antal fuldføre ikke er højere. Dette gælder både for
RKV forløb og for rigtige uddannelsesforløb.
Note 11. Det faglige udvalg er uforstående overfor en gennemførelsesprocent på 71.
Gennemførelsesprocenten for uddannelsesforløb inden for personbefordring har altid været meget
høj.
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.
Kilde: Pension Danmark
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er en ganske høj beskæftigelsesfrekvens for
uddannelsen. Desuden er der ingen forskel i beskæftigelsesfrekvensen for køn og etnicitet.

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

Nej
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

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 netop foretaget nogle få rettelser i uddannelsen i forbindelse med udstedelse af ny
uddannelsesbekendtgørelse pr. 1/7 2017, som varslet i udviklingsredegørelsen sidste år. Ændringerne
vedrørte varigheden af EUV-forløb, samt i forhold til godskrivning. Det er det faglige udvalgs
opfattelse, at ændringerne har haft de ønskede virkninger.

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 udvikle 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
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
X
Er der mangel på elever
X
X
Det er udvalgets vurdering, at der for tiden er det nødvendige antal ledige praktikpladser i forhold til
antal ansøgere. Årsagen til dette er primært, at det som regel er allerede ansatte ufaglærte
buschauffører, der indgår uddannelsesaftale.
I forhold til det nuværende uddannelsesbillede er der ikke mangel på praktikpladser og elever. Men
hvis EUD skal være adgangsvejen ind i branchen i stedet for AMU, så mangler der både
praktikpladser og elever.
Der er for første gang i flere år et væsentligt antal elever (ca. 30 på landsplan), der er startet på GF2 i
august måned.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
270
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

300

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

300

Det faglige udvalg forventer, at en stor del af de 30 elever, som pt. går på grundforløb 2 samt tilgang
af yderlige elever det næste halve år, vil udmønte sig i en stigning af 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.

§ 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.
2
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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.
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 udvikle 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
9. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
Byggemontagetekniker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
x
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
175
254
-

2015
148
220
-

2016
67
89
-
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

-

-

-

2014

2015

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0,49

2016**

2017***

0,49
0,49

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er fortsat fald i antallet af igangværende elever, og det hænger utvivlsomt sammen med, at der nu
er frit optag på Træfagenes Byggeuddannelse.
Ministeriet har ikke stillet oplysninger om antal fuldførte eller fuldførelsesprocent til rådighed, det er
derfor ikke muligt at kommentere på dette.
Beskæftigelsesprocenten ligger fortsat under måltallet. Der foreligger ikke tal for
videreuddannelsesfrekvensen, men ifølge det faglige udvalgs dialog med skolerne er det stadig sådan
at rigtig mange elever fortsætter i 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 over 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.
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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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen

(Sæt kryds)

Ja

Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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
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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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
x
c) Trin
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
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 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
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

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
I.

Nej
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(Eventuelle bemærkninger)

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:
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.
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 fredag 13. oktober 2017 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.

77 af 759

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til bygningsmaler
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Malerfagets faglige Fællesudvalg
12. oktober 2017

1. Redegørelsen
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og
A
med 6.
Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU og
fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger
under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6. Det fastsatte måltal for
beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2017 er ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes
C
alene punkterne 2, 5 og 6. Det fastsatte måltal er på 0,70
X
2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
1003
643
452
504
247

2015
931
713
403
451
137

2016
883
706
307
288
107

2014
476
57

2015
363
55

2016
437 1

Nøgletal:
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 2016, og udvalgene bedes selv
indsætte tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,74
0,05
0,0280
0,01
0,03

0,77
0,04
0,0285
0,06
0,04

0,78
0,05
0,0152
0,12
0,01

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

1

Fællesudvalgets opgørelse
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**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres
beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan
hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsen i faget er stigende, og den øgede beskæftigelsesfrekvens er et udtryk herfor. Frekvensen er
0,08 højere end måltallet.
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at
o

optaget af skolepraktikelever næsten er halveret siden 2014

o

at bestanden er reduceret med ca. 30 %

Elever med anden etnisk baggrund udgør 5 % af den samlede elevbestand.
Differencen i beskæftigelsesfrekvensen mellem kvinder og mænd er begrænset.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og
tilgrænsende områder
Skal ikke udfyldes
4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Skal ikke udfyldes
5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Som nævnt i sidste års udviklingsredegørelse har Fællesudvalget med revisionen af
bygningsmaleruddannelsen pr. 1. august 2015 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.
Uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning er siden da blevet ændret i år, således at disse nu er i
overensstemmelse med Fællesudvalgets ønsker med hensyn til nyt indhold i svendeprøven.
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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 lokale uddannelsesudvalg, laug (virksomheder),
fagforeninger og skoler. Vi har efterhånden opnået gode erfaringer med ”Logbogen” som et
kvalitetssikringsværktøj. Logbogen er netop blevet revideret med hensyn til tydeliggørelse af
praktikreglerne, således at de bliver mere anvendelige i såvel den ordinære praktik som i skolepraktik.
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 i 2010 og i 2011 på samtlige
skoler, som udbyder bygningsmaler-, autolakerer- og skilteteknikeruddannelserne med skolepraktik udarbejdet en rapport, 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).
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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.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for praktikpladser ud fra en Ja
vurdering af elevernes uddannelsesønsker og forventede fremtidige X
beskæftigelsesmuligheder?
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
X
For øjeblikket er 940 virksomheder godkendt til at uddanne bygningsmalerelever.

Nej

X

Antallet af virksomheder, som for første gang eller på ny er blevet godkendt som praktikvirksomhed er
faldet med ca. 10% i forhold til september 2016:
Godkendelser pr. 1. september
Bygningsmalervirksomheder

2017
154

2016
178

2015
175

2014
139

2013
129

2012
159

Der er noget der tyder på, at færre elever søger bygningsmalerfaget. Beskæftigelsen stiger i branchen, men
antallet af indgåede uddannelsesaftaler er ikke fulgt med. Frem til nu har den øgede beskæftigelse i faget
altid resulteret i en ”parallel elevtilgang”.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten af
udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i
2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
706
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

??

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

??

Det er vanskeligt at sætte tal på en forventet tilgang i 2018 og 2019:
1. Vi kender ikke effekten af den nye AUB-ordning, hvor et bødesystem skal motivere virksomhederne
til at ansætte flere elever. Vi har en formodning om, at ordningen vil øge antallet af elever i
virksomhederne.
2. De sidste 20 år er virksomhederne blevet vænnet til at ansætte deres elever, når de har gennemfør
GF2. Efter vores opfattelse giver dette god mening, da GF2 netop kvalificerer eleverne til at komme
ud i en virksomhed. Umotiverede elever eller elever med manglende kvalifikationer vil være sorteret
fra i løbet af GF2.
Da bygningsmaleruddannelsen pr. 1. januar 2018 bliver dimensioneret med kvote, forestår der et
stort arbejde med at få virksomhederne til at ansætte elever, før disse skal på GF2.
I skrivende stund er Danske Malermestre i et samarbejde med Malerforbundet og Fællesudvalget
ved at tilrettelægge en oplysningskampagne i forhold til de to ovennævnte punkter. Herudover
drøftes tillige tiltag med hensyn til at få flere til at søge faget.
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III.

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 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
og ansætte det nødvendige antal elever - jævnfør ovenfor
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 2017 har Fællesudvalget i alt anbefalet 18 AUBansøgninger fra de lokale uddannelsesudvalg)

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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

9
0
0

10
8
0

8
6
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

9
.

.
.

.
.

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen er fortsat lille, men dækker et behov for faglært arbejdskraft i en lille branche. I 2016
blev fire bådmekanikere udlært. Sekretariatet har været i dialog med landsskolen, som fortæller, at alle
fire udlærte er i beskæftigelse pr. august 2017. Tre er ansat som bådmekanikere, og den sidste
arbejder som montør uden for branchen.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udvikl

-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X
X

Nej
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(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Nedlæggelse af trin 1
Der er i uddannelsens levetid ingen elever, der har afsluttet på trin 1, og der er ikke registreret
indgåelse af en eneste trin 1 aftale. Det vurderes, at der ikke er et arbejdsmarked for elever, som
afslutter på trin 1. Uddannelsen vil fremover kun bestå af specialet bådmekaniker, med den
nuværende varighed og antal skoleuger.
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(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
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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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b)
X
1
c) Trin
X
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 3).
(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
Se punkt 4.

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 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Ja

Nej
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uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
6
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

6

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

6

Udvalget forventer, at uddannelsen fortsat vil være begrænset til et optag på maksimalt 10 elever om
året.

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 Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
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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en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

7
5
0

6
6
0

5
0
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

.
.

5
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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har ingen bemærkninger til nøgletallene for
erhvervsuddannelsen. MI noterer sig, at uddannelsens samlede elevtal er begrænset, hvilket der er
flere grunde til. Først og fremmest er der stor forskel på teknologiniveauet og -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 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.
MI har i forbindelse med EUD reformen forrige år ajourført uddannelsen, så den forventeligt vil
kunne imødekomme både aktuelle men også de faglige krav, der måtte komme. CNC-tekniker
uddannelsen er en uddannelse, som potentielt er 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-tekniker uddannelsen vurderes at være en uddannelse,
som passer godt til virksomheder, som gennem EUV ønsker at opkvalificere deres ufaglærte voksne
medarbejdere til EUD niveau. CNC tekniker uddannelsen vil kunne give disse medarbejdere
kvalifikationer, der gør dem mere attraktive i eksisterende og eller fremtidige jobs og samtidig er
uddannelsen et godt fundament for evt. senere at erhverve en industriteknikeruddannelse.
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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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja,
begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
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(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 3).
(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 3).
(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:
Reformarbejdet og den relativt 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej

X
X

Der findes 47 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de to trin - er godkendt til at
praktikuddanne lærlinge på CNC-tekniker uddannelsen. Det er et fald på 5 virksomheder fra sidste
år. Omvendt er det 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 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
<5
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.

96 af 759

MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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.
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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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Cykel- og
motorcykelmekaniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

292
162
52

246
148
7

223
119
11

67
70

71
73

28
17
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

101
74

101
72

.
.

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,67
0,16
0,03
n/a
n/a

0,72
n/a

0,70
0,10
n/a
n/a

n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er fortsat en nedgang i antallet af nye elever på uddannelsen, hvilket på sigt kan blive en
udfordring i forhold til behovet for faglært arbejdskraft i brancherne. Det er positivt, at
beskæftigelsesfrekvensen har rettet sig. Antallet af elever i skolepraktik er reduceret betydeligt over de
seneste år, hvilken peger på, at der er behov for arbejdskraften i brancherne.
Uddannelsen bliver pr. 1. januar 2018 dimensioneret med en kvote på 160.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Nedlæggelse af trinnet cykelmontør
Udvalget har analyseret data for trin 1 cykelmontør i forhold til, om trinnet fortsat er aktuelt for et
arbejdsmarked.
På baggrund af data i de studieadministrative systemer for de seneste 10 år kan vi se, at
 Fra 2006 til 2016 er der i alt 40 elever, som er afsluttet på uddannelsens trin 1, hvilket i
gennemsnit er 4 aftaler om året.
 Ud af de 40 elever er 22 elever udlært i skolepraktik.
 Ud af de 40 elever har 26 elever valgt at uddanne sig yderligere i EUD, hvoraf 19 af dem har
valgt at fortsætte som cykelmekaniker.
 Der går i gennemsnit 1 år fra eleverne er udlært cykelmontør, til de vælger at uddanne sig
yderligere.
Sekretariatet har spurgt de udbydende skoler om deres vurdering af mulige jobfunktioner i forhold til
trin 1 på cykel- og bådmekanikeruddannelsen. De svarer samstemmende, at der ikke længere er noget
relevant jobmarked for cykelmontører.
På baggrund af dette ønsker udvalget at lukke trin 1, så cykelmekanikeruddannelsen udelukkende
består af et speciale, Cykelmekaniker, fremover. Der ændres ikke ved trinnet knallertmekaniker eller
specialet motorcykelmekaniker. Varigheden og skoleuger på specialet cykelmekaniker fastholdes, dog
uden afstigningstrin.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(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 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. 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 3).
(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 nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1 - Se punkt 4.
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 erfaringer med ændringerne fra 2017 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
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Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
119
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

125

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

125

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.

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 er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
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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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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it-supporteren er afsluttet. Omlægningen til et speciale er derfor betinget af, at færdiguddannede itsupportere får tilstrækkelige videreuddannelsesmuligheder, hvilket MI vil afklare snarest muligt.
Problematik omkring undervisningsuger
Hvis det viser sig, at MI ikke vurderer, at færdiguddannede it-supportere får tilstrækkelige
videreuddannelsesmuligheder skal it-supporteren fortsat være trin 1 på uddannelsens trin 2
datatekniker med speciale i infrastruktur. I indeværende år er MI og STUK blevet opmærksomme på,
at antallet af undervisningsugerne ikke stemmer overens med uddannelsesbekendtgørelsen.
Af uddannelsesbekendtgørelsen fremgår det, at trin 1 indeholder 25 ugers skoleundervisning og, at
skoleundervisningen på trin 2 udgør 30 uger. I uddannelsesordningen kan det beregnes, at trin 2
varer 32 uger. It-supportere, der fortsætter på trin 2, får kun skoleundervisning i 23 uger, fordi de
ikke skal gennemføre den afsluttende prøve, der varer 2 uger, jf. uddannelsesbekendtgørelsen § 6, stk.
1, 2. punktum hvor følgende fremgår: ”Prøven efter uddannelsens trin aflægges kun af elever, der afslutter
uddannelsen med det pågældende trin.”.
Med erhvervsuddannelsesreformen 2015 blev det tilføjet i § 66a, stk. 4, at elever skal færdiggøre det
trin de er på, hvis de er i skolepraktik.
Det betyder, at uddannelsen indeholder 57 ugers skoleundervisning, hvis en elev færdiggør itsupporter i skolepraktik og efterfølgende starter på (og færdiggør) datatekniker med speciale i
infrastruktur.
Den reelle skoleundervisning er beskrevet i nedenstående tabel.
Elever der fortsætter på trin 2
efter at have afsluttet trin 1…
I skolepraktik
Med ord. uddannelsesaftale

Undervisningsuger på trin 1

Undervisningsuger på trin 2

25
23

32
32

For at få uddannelsen til at hænge sammen rent logistisk, vil MI ansøge om, at ministeriet finansierer
ekstraudgiften på de to uger for de elever, der fortsætter på trin 2 efter at have afsluttet trin i
skolepraktik.
MI estimerer, at den årlige merudgift vil blive på kr. 4.000 (én hovedforløbsuge svarer ca. til kr.
2.000) gange med antallet af elever, der afslutter i skolepraktik og fortsætter på trin 2. MI har
analyseret data fra de studieadministrative systemer og vurderer på denne baggrund, at det er et
relativt begrænset antal elever, det drejer sig om, jf. tabellen nedenfor.
År*

Elever der har færdiggjort trin 1 (itsupporter) og er fortsat på trin 2
(datatekniker med speciale i infrastruktur)

Antal elever, der har gennemført
Andel
data- og
kommunikationsuddannelsen
2014
7
466
1,50%
2015
17
433
3,93%
2016
9
537
1,68%
Hovedtotal
33
1436
2,30%
*År er defineret efter DST’s definition, så antallet kan sammenlignes med antallet færdiggjorte elever, dvs.
1/10-30/9. 2014 er således fra 1. oktober 2013 til og med 30. september 2014.
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På morgenmøderne blev det nye speciale fremlagt med henblik på at øge interessen for at tage elever
fra dette. Møderne var en stor succes. De virksomheder, der ikke havde mulighed for at deltage blev
underrettet om ændringen i den invitation, som de modtog.
I forbindelse med revideringen af datatekniker med speciale i programmering, jf. ovenfor,
formulerede MI et nyt ansøgningsskema for virksomheder, der ønsker at have elever fra specialet.
Spørgeskemaet stiller nogle.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
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praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

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

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent.
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
X
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
3012
1636
0
0

2015
3043
1838
0
0

2016
2884
1563
0
0
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
1351
81

76
2015
1299
81

6

61

2016
1381
Kan ikke
oplyses

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens

0,59
0,54
0,31
0,26
0,0031 0.0016

2017***
0,53
0,19
0,0014

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
D: dansk, A: Anden end dansk, F: forskel

D: 0,6
D: 0,55
D: 0,50
A: 0,51 A: 0,50
A: 0,46
F: 0,09
F: 0,05
F: 0,04
K: 0,57 K: 0,54
K: 0,44
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
M: 0,58 M: 0,58
M: 0,53
M: mand, K: kvinde, F: forskel
F: 0,01
F: 0,04
F: 0,09
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende og antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldende fra 2015-17, fordi KL,
Danske Regioner og LO har indgået en aftale med regeringen om en ny dimensioneringsaftale og
reduceret måltallene for optag på den pædagogiske assistentuddannelse i 2017-18.
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen, hvorfor tallene herfor er 0.
Antallet af fuldførte uddannelsesaftaler er svagt stigende i perioden 2014-16, måske fordi eleverne
under skærpede optagelsesvilkår har et bedre udgangspunkt for at gennemføre uddannelsen.
Fuldførelsesfrekvensen er stabil i perioden omkring 81, hvilket udvalget vurderer er tilfredsstillende.
Beskæftigelsesprocent inkl. syge/barselsfrekvens er faldende i perioden fra 0,59 til 0,53, hvilket er
under ministeriets måltal på 0,70. Videreuddannelsesfrekvensen er høj, men faldende i perioden fra
0,31 – 0,19.
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De faldende beskæftigelsesfrekvenser er hovedårsagen til, at parterne har indgået en aftale med
ministeriet om at reducere dimensioneringen og dermed optaget på uddannelsen. Udvalget forventer,
at en reducerede dimensionering vil rette op på tallene. PASS ser med tilfredshed, at der er en høj
videreuddannelsesfrekvens.
Selvstændighedskvotienten er meget lav og faldende i perioden. Tallene er ikke overraskende idet der
ikke er kultur eller tradition for, at pædagogiske assistenter bliver selvstændige i branchen.
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for etniske danske og personer med anden etnisk baggrund end
dansk er lav og bliver mindre, fra 0,09 til 0,04 i perioden. Uddannede med anden etnisk baggrund har
i højere grad fastholdt beskæftigelsen.
Forskel i beskæftigede fordelt på køn viser, at der på det stærkt kvindedominerede jobområde er en
svag højere beskæftigelsesfrekvens i mænds favør.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
x
x

PASS-udvalget vil i 2018 vurdere om Børne- og Socialministeriets initiativ ”Stærke dagtilbud” fører
til behov for tilpasninger i uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning. Eventuelle tilpasning
vil i så fald ske med ikrafttræden 1. juli 2019.
I mellemtiden vil parterne genoptage arbejdet med at udvikle en tidligere igangsat praktikvejlederpjece og i den udstrækning, det er muligt, indarbejde temaer for en styrket pædagogisk læreplan fra
”Stærke dagtilbud” heri.

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

(Sæt kryds)

Ja

Nej
x
x
x
x
x
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Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Pkt. 4 udfyldes ikke, se udviklingsredegørelsen pkt. 1.
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 planlægger ikke at foretage ændringer i uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning i
2018
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 3).
(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 3).
(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 3).
(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:
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
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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 september 2017 for medlemmerne af de lokale
uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at få indblik i samt at styrke det lokale skolepraktiksamarbejde.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej

x
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 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
1563
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

700

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

Der vil blive indgået ny
dimensioneringsaftale
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
ikke-godkendte virksomheder.

Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
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, når
institutionen udfører opgaver på vegne af kommune eller region.
Det er forventningen, at KL, Danske Regioner, LO og Regeringen i 2018 indleder drøftelser om en
evt. ny dimensioneringsaftale gældende fra 2019.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser
13.10.2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for Detailhandelsuddannelse med specialer
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
AX
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
6339
3751
567
816
572

2015
5856
3663
630
884
762

2016
5663
3673
921
1419
813
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

3518
81

2947
79

2889
72

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

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

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

0,73
0,14
0,0054
0,06
0,03

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 dog med en svag stigning i 2016.
De danske forbrugere har ændret deres indkøbsmønstre og handler i stigende grad online, spiser
oftere convenience mad og går på restaurant, hvilket medfører, at omsætningen i de fysiske butikker
er faldende. Den pressede omsætning, lukninger af butikskæder samt udvidelsen af åbningstiderne i
de fysiske butikker har påvirket praktikpladspotentialet i negativ retning.
Der har i 2016 været en væsentlig stigning i antallet af elever i skolepraktik, hvilket skyldes, at de
første elever i 2016 afsluttede det nye 1-årige grundforløb samtidig med, at sidste årgang af elever på
det gamle 2-årige grundforløb (HG) afsluttede deres grundforløb. Dette har øget antallet af ansøgere
til praktikpladser væsentligt i 2016 og dermed påvirket tilgangen til praktikcentre i stigende retning.
Udvalget forventer, at antallet af skolepraktikelever vil falde, når det øgede antal grundforløbselever
fra 2016 er udlært i 2018.
Udover den store tilgang til skolepraktik i 2016, har der hen over de senere år været en stigende
tilgang til skolepraktikken. Udvalget forventer, at indførelsen af adgangskrav og øgede overgangskrav
til hovedforløbet samt bedre muligheder for at udfordre de ressourcestærke elever vil forbedre
kompetencerne hos eleverne, der søger praktikpladser. Dermed forventes en bedre balance imellem
søgningen til uddannelsen og praktikpladspotentialet i 2018.
Udvalget bemærker, at der er en forskel på beskæftigelse fordelt på etnicitet på i alt 0,06, hvilket er en
forbedring i forhold til tidligere år. Der har i perioden været stigning i antallet af elever, der afslutter
uddannelsen i skolepraktik eller med en restlæreaftale, og beskæftigelsesfrekvensen for disse to
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grupper har været stærkt faldende i de seneste 6 år, hvilket også påvirker den samlede
beskæftigelsesfrekvens.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
X
X

Væksten i digital handel og convenience mad har givet en efterspørgsel på faglært personale i
detailhandlen indenfor disse brancheområder. Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser ser et
behov for uddannelse og vil imødekomme dette behov med udviklingen af to specialer inden for
Digital handel og Convenience med profiler.
Der findes ikke uddannelser, der dækker ovenstående områder.
Udvikling af to specialer vil medføre, at meritbilaget for de andre specialer under
detailhandelsuddannelsen skal tilrettes, så de kan give merit for specialerne i Digital handel og
Convenience.
Samtidigt vil udvalget justere bekendtgørelsens meritbilag og fjerne standardafkortningen på 6
måneder i praktikperioden for voksne elever, på baggrund af en gennemført anden merkantil
uddannelse for alle specialerne. Det er standardafkortningen for en gennemført finansuddannelse,
eventkoordinatoruddannelse, handelsuddannelse og kontoruddannelse, som fjernes. Udvalget
vurderer, at ændringen i praktiktiden for voksne ikke har økonomiske konsekvenser.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser ser et behov for at uddanne medarbejdere med
kompetencer inden for digital handel og convenience. Dette skal ses i lyset af, at brancherne
efterspørger faglærte medarbejdere med specifikke kompetencer indenfor digital handel og
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convenience, og at det nuværende speciale som salgsassistent ikke indeholder uddannelse i disse
specifikke kompetencer.

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.)
Oprettelse af nyt speciale i digital handel
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser ønsker at oprette et nyt speciale: digital handel.
Detailbranchen har oplevet øget interesse og omsætning i digital handel, og i 2016 har omsætningen
blandt danske forbrugere været på over 100 mia. kr. Danskerne bruger ca. 33 mia. kr. årligt i udlandet
via digital handel. Derfor ses digital grænsehandel som en af de største udfordringer for dansk digital
handel. Dage som Black Friday og Cyber Monday er i vækst, når der udelukkende ses på
omsætningen i e-handel. I 2015 var væksten på Black Friday og Cyber Monday henholdsvis 29% og
35% i forhold til året før, og derfor går udviklingen i retning af, at forbrugere bliver stadigt mere
optaget af at handle digitalt.
Butikkerne oplever stadig større problemer med at finde medarbejdere med de rette kompetencer, og
der mangler nyuddannede med kompetencer indenfor digital handel.
Oprettelse af nyt speciale i convenience food
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser ønsker at oprette et nyt speciale i convenience, som
skal kunne gennemføres med et antal profil-forløb efter samme model, som benyttes på specialet
Salgsassistent. Convenience er siden liberaliseringen af lukkeloven i 2012 blevet beskrevet som et
vækstmarked i dagligvarehandlen. Der opstår flere butikker med convenience muligheder (bake off,
måltidssalater, sandwich, bagere med små café områder, måltidsløsninger, etc.) Forbrugerne og
myndigheder stiller samtidigt større krav til butikkerne om fødevaresikkerhed, dyrevelfærd,
miljøvenlige produkter, begrænsning af madspild, information om produkter samt viden om trends i
fødevarer. convenience branchen glider ind i dagligvarebranchen, hvor flere butikker ser
mulighederne i, at danskerne i stigende grad efterspørger convenience mad. Denne efterspørgsel på
hurtig mad viger ikke for de bevidste forbrugeres krav til fødevareoplevelser af god kvalitet,
miljøhensyn, dyrevelfærd, mindre madspild osv. Samtidigt stiller myndighederne større krav til
fødevarehygiejne og egenkontrol i fødevare-producerende virksomheder, bl.a. skal medarbejderne
kende til ingredienser og allergener i produkterne. Udvalgets egen forberedende undersøgelse af
branchen har vist, at convenience branchen for nuværende fortrinsvis beskæftiger ufaglært
arbejdskraft. Der er i branchen en stigende efterspørgsel på faglært arbejdskraft med specialiserede
kompetencer.
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser vil derfor imødekomme ovenstående mangel på
uddannelse ved at oprette to nye specialer i detailhandelsuddannelsen:
1. Digital handel
2. Convenience med profiler
Specialer i digital handel og convenience med profiler skal sikre, at brancherne indenfor digital
handel og convenience mad, kan ansætte medarbejdere med de rette specialiserede kompetencer i
form af faglært arbejdskraft. De nye specialer i Digital handel og convenience med profiler skal også
sikre innovation og iværksætteri i de pågældende brancher. For specialet convenience med profiler vil
der ydermere være kraftigt fokus på fødevaresikkerhed og miljøhensyn.
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Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har
besluttet, at der skal udbydes et fælles speciale i digital handel gældende for begge uddannelser. Dette
initiativ er begrundet i, at Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for
Handelsuddannelsen ser mange snitflader i digital handel mellem B2C og B2B.
Meritbilaget
Udvalget har i 2015-17 set en tendens til færre aftaler med voksne elever som følge af den nye
reformversion af uddannelsen. 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 ser sig i stand til at påtage sig et oplæringsansvar inden for
detailhandelsuddannelsen med specialer. Udvalget må konstatere, at der ikke er det sammenfald i
kompetencerne mellem detailhandelsuddannelsen og de øvrige merkantile uddannelser, som udvalget
havde forudsat ved fastlæggelse af meritbilaget for detailhandelsuddannelsen.
Derfor vil udvalget justere bekendtgørelsens meritbilag og fjerne standardafkortningen på 6 måneder
på baggrund af en gennemført anden merkantil uddannelse for alle specialerne.
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 3).
(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 ansøgning:
1. specialet digital handel
2. specialet convenience med profiler
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a)
Meritbilaget
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,
kontoruddannelse og handelsuddannelse, som fjernes jf. bemærkningerne ovenfor indledningsvist i
afsnit 4.
Udvalget vurderer, at ændringen i praktiktiden for voksne ikke har økonomiske konsekvenser.
Grundforløbet til hhx
Det faglige udvalg har den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for Kontoruddannelser,
Eventkoordinator og Handelsuddannelsen indstillet, at elever med hhx baggrund gives standardmerit
for hele grundforløbet. Baggrund og argumentation fremgår af indstillingen samt efterfølgende
fremsendt notat.
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 3).
(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.
https://dhblad.dk/6‐ud‐af‐10‐netbutikker‐har‐oplevet‐svindel‐alene‐i‐2017‐29/06‐2017
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https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/anbefalinger_til_en_konkurrencedygtig_dansk_e‐
handel_fra_digitaliseringspartnerskabet.pdf
https://handel.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/B2B_ehandelsanalyse_2017_Din_branches_e‐ handel.pdf
https://www.visa.dk/newsroom/dansk‐detailhandel‐er‐klar‐til‐digital‐shoppingoplevelse‐
1277861?returnUrl=/newsroom/index
https://danskebank.dk/da-dk/Erhverv/Nyheder/Pages/E-handel-kan-forandre-B2B-salget-totalt.aspx
https://www.teknologisk.dk/ydelser/detailhandelen‐skal‐nedbryde‐teknologi‐barrierer‐for‐at‐ overleve/38147
https://handel.di.dk/aktuelt/Nyheder/Pages/Danske-virksomheder-er-ikke-tilstede-med-web-handel-paaeksport-markederne.aspx
https://handel.di.dk/aktuelt/Nyheder/Pages/B2B-e-handel-i-Danmark-udgoer-112-mia-kr.aspx
http://www.business.dk/detailhandel/digital-graensehandel-er-en-kaempe-udfordring-for-dansk-e-handel#!
https://dhblad.dk/dansk‐supermarked‐accelererer‐den‐digitale‐rejse‐06/07‐2017
https://dhblad.dk/e-handel-kan-ramme-butikkerne-haardt-22/05-2017
https://www.fdih.dk/nyheder/2016/fa-dig-en-digital-uddannelse-danmark
https://dhblad.dk/leverandoerer-bliver-digitale-07/06-2017
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017‐07‐05‐ny‐teknologi‐kan‐aendre‐priser‐i‐supermarkedet‐flere‐gange‐ dagligt
https://www.mh.dk/2017/06/12/robotterne-kommer-flere-danskere-begejstrede-skraemte/
http://jyllands-posten.dk/#ia9692457;finans https://www.fdih.dk/nyheder/2017/juni2017/sociale-medier-giver-kunder-i-biksen
https://dhblad.dk/koebmand-steffen-klintoe-jeg-kender-mine-kunders-livretter-16/08-2017
https://retailinstitute.dk/dagligvarer-det-handler-om-convenience/
https://retailinstitute.dk/nej-nej-og-atter-nej-har-dansk-detailhandel-staaet-helt-stille-de-sidste-10- aar/
https://retailinstitute.dk/hvad-skal-der-til-for-at-dagligvarer-paa-nettet-slaar-igennem/
https://retailinstitute.dk/nrf-2016-fremtidens-butikker-er-baade-fysiske-og-online/
http://firtal.com/jobs/
http://www.masai.dk/om-masai/jobs/jobs-landing.html ikke et aktivt link
https://www.hesehus.dk
https://www.bikesport.dk/ ikke et aktivt link
Benjamin Gundgaard: Sælg mere på nettet ikke et aktivt link

http://liftedcompetence.com/diplomuddannelse‐digital‐marketing/
https://www.ibc.dk/eud‐business/fagretninger/butik‐og‐e‐handel/
https://aabc.dk/hovedforloebet/fagretning‐handel/e‐handelsassistent/
http://www.skivehs.dk/eux‐eud‐business/uddannelsen/eud‐business‐gf1
https://hakl.amukurs.dk/Strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=2295

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der blev ikke stillet forslag til ændringer i redegørelsen for 2017.
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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 gennemførte en kampagne efter reformen i 2015 rettet imod godkendte virksomheder,
med det formål at informere om de kvalitative forbedringer af uddannelsen, herunder
implementering af talentspor og EUX, samt muligheder for at gennemføre uddannelsen på
højere niveauer end de obligatoriske.
Udvalget arbejder for en forøgelse af uddannelseskapaciteten ved at forbedre mulighederne for
indgåelse af uddannelsesaftaler for virksomheder, der arbejder med e-handel eller omnichannelafsætning samt indenfor convenience. Dette opnås ved oprettelse af to nye specialer indenfor
disse områder og åbner mulighed for at oprette flere nye praktikpladser i nuværende godkendte
virksomheder og nye godkendelser.
Det faglige udvalg engagerer sig i stigende omfang i DK Skills og undersøger i øjeblikket
mulighederne for at gennemføre Skills på hovedforløbet.
Ja
Nej
X
Udvalget gennemførte i 2015 en kortlægning af kvaliteten i praktikcentre inden for detailhandel, og
samarbejdede med praktikcentrene om anbefalinger til praktikcentrene om
”God kvalitet i skolepraktik”. Udvalget udsendte anbefalinger til praktikcentre og Lokale
Uddannelsesudvalg i efteråret 2016. I forlængelse af dette arbejde, har udvalget drøftet kvaliteten i
skolepraktik og udfordringen med den stigende tilgang til skolepraktik løbende på udvalgsmøder i
2017.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
I.

Nej

X
X
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Der er pr. 20. februar 2017 i alt 11.564 godkendte læresteder (P. nr.) inden for
detailhandelsuddannelsen. Heraf har 3.820, svarende til 33%, igangværende uddannelsesaftaler.
• De 11.564 godkendte læresteder er fordelt på 5.750 CVR numre.
• De 3.820 læresteder med igangværende uddannelsesaftaler er fordelt på 1.627 CVR numre.
Det faglige udvalgs opgørelse af elever på hovedforløbet viser, at 3.673 startede på hovedforløbet i
2016, og heraf startede 1.904 elever direkte i en uddannelsesaftale. Samtidigt viser optagelsestallene et
fald i optaget på hovedforløbet af elever med gymnasial baggrund (STX, HHX) fra 2015 -2016, og
derved kan opfattes som en potentiel mangel på elever med gymnasiale kompetencer. Dog forventer
udvalget, at eleverne med gymnasial baggrund erstattes af elever, der har gennemført EUX 1. del og
vælger hovedforløbet.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

3.673

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

3.680

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

3.680

De fysiske butikker i detailhandelsbranchen har i mange brancher gennem en årrække oplevet
negative ændringer i rammevilkårene, hvilket har betydet en nedadgående tendens i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler.
Det faglige udvalg forventer en stabil udvikling i antallet af praktikpladser over de næste to år. Dette
skyldes den generelle fremgang i danskernes privatforbrug, der forventes at sikre et stabilt grundlag
for virksomhederne, og dermed for praktikpladssituationen. Samtidigt forventer udvalget, at nye
praktikpladser i de to nye specialer Digital handel og Convenience opvejer de praktikpladser, der
forsvinder fra de fysiske butikker.
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 for Detailhandelsuddannelser har besluttet at drøfte branding af uddannelsen
overfor butikker og potentielle elever i 2018. Dette vil ske på udvalgsmøderne, i arbejdsgrupper, og i
kampagner overfor elever samt besøg på virksomheder og skoler.
Endvidere har Det faglige udvalg besluttet at udvikle to nye specialer inden for Digital handel og
Convenience med profiler. Ved oprettelse af de to nye specialer indenfor Digital handel 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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Convenience med profiler, åbnes der mulighed for at oprette nye praktikpladser ved godkendelser af
nye butikker som praktiksteder samt i nuværende godkendte butikker.
De merkantile faglige udvalg prioriterer god og tilgængelig information via bl.a. hjemmesiden
www.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 udviklingsredegørelsen, da de
ikke allerede i september er planlagt for 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

133 af 759

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Digital Media
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Digital Media
uddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

50
24
0

58
35
8

71
45
8

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

28
84

22
82

18
.

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,69
0,16

0,83
0,05
0,03
n/a
n/a

0,80
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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer sig en pæn stigning på 10 flere indgåede uddannelsesaftaler fra 2015 til 2016.
Udvalget noterer sig ligeledes en stigende beskæftigelsesfrekvens, som ligger på nogenlunde samme
niveau som i 2016.
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.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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
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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 3).
(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 3).
(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:
Samtlige obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på uddannelsen er blevet revideret i samarbejde
med en række virksomheder og de to hovedforløbsskoler. Ændringerne blev implementeret med
virkning fra 1. juli 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

137 af 759

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 samarbejde med skolerne arbejdet med at præcisere den læring, der skal finde sted i
skole- og praktikperioderne.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen. Påbegyndelse på hovedforløbet afhænger derfor af, om
eleven kan finde en praktikplads.
Udvalget er tilfredse med, at der fra 2017 er blevet genindført en kvote på GF2. Udvalget har
tidligere rettet kritik til skolerne for at optage for mange elever på GF2, fordi det høje optag
udfordrer udbud/efterspørgsels-balancen på praktikpladser. Ifølge ministeriets data er 84,5% af de
233 elever, som startede på GF2 i 2016, frafaldet uddannelsen 3 måneder efter afsluttet GF2.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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
og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
45
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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.
Udvalget har, jf. pkt. 5 revideret begge uddannelsens specialer. Revideringen er foretaget i et tæt
samarbejde med en række virksomheder. Udvalget forventer derfor en stigende interesse fra
virksomhederne, da uddannelsen i langt højere grad retter sig mod behovene på arbejdsmarkedet.
Udvalget ønsker at tilkoble sig Industriens Uddannelsers indsats med at sende data til skolerne og
LUU om de nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder
efter deres godkendelse. Listerne vil være med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU
omkring nygodkendte virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en
uddannelsesaftale.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F og Teknisk Landsforbund kampagnen Hands-on.
Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over en række år,
og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
X
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
276
166
36
52
58

2015
241
149
21
34
34

2016
201
134
11
11
53
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
152
71

2015
112
69

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

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

0,64
0,67
0,64
0,22
0,17
0,007 i perioden 2011-2014
M 0,72 M 0,65
K 0,62 K 0,68

2017***

M 0,61
K 0,65

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsens nye specialer hestemanager og dyrehandel forventes på sigt at give bedre beskæftigelse
for de færdiguddannede.
Der er fortsat en lille del elever i skolepraktik, skolepraktikken er dog under afløb.
Trin 1 dyrepasserassistent er nedlagt. Tidligere undersøgelser viser, at beskæftigelsen for elever der
afsluttede uddannelsen efter trin 1 var meget lav. Det forventes, at nedlæggelsen på sigt vil have en
positiv indflydelse på beskæftigelsesfrekvensen for de færdiguddannede.

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
Andet

X
X
X
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Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
På baggrund af de nye specialer samt fjernelse af trin 1, jf. punkt 2 kommentarer til nøgletal, kan der
være behov for revision af praktikmål og målpinde i fag.

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.)
Jf. punkt 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 3).
(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.
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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 3).
(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 indføre en fjerde skoleperiode på uddannelsen. Samtidig ønskes en gennemgang af
uddannelses fag med henblik på mindre justeringer i fagenes målpinde på baggrund af skolernes
erfaringer med uddannelsen uden trin. Der kan samtidig være behov for en mindre revision af
uddannelsens praktikmål. 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 3).
(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:
Udvalget har pr. 1. juli 2017 nedlagt uddannelsens trin 1, dyrepasserassistent, som i meget lav grad førte
til beskæftigelsen. Udvalget forventer, at nedlæggelsen af assistentrinet på sigt vil have en positiv
indflydelse på beskæftigelsesfrekvensen for de færdiguddannede.
Udvalget har revideret praksis for afholdelse af den afsluttende prøve på specialerne.

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, med henblik på en kvalitetssikring af praktikuddannelsen, netop afsluttet en
interviewundersøgelse med det første hold hestemanagerelever som er/har været på 1. skoleperiode.
Der er i undersøgelsen spurgt ind til elevernes erfaringer fra den første praktikperiode på den nye
hestemanageruddannelse med henblik på at sikre, at virksomhederne oplærer eleverne i de nye
praktikmål som er relevante for hestemanageruddannelsen. Udvalget vil på baggrund af undersøgelsen
arbejde på mere information til virksomhederne omkring mål for praktikuddannelsen samt vejledning i
brug af praktikerklæringer.
Udvalget vil i 2018 gennemføre en lignende undersøgelse med kvalitetssikring af praktikuddannelsen på
det nye speciale dyrehandel.
Et stort antal dyrepasserlever er i praktik i udlandet og der kan være behov for yderligere
kvalitetssikring af de udenlandske praktikopholds relevans for uddannelses mål og indhold for at kunne
sidestille det med praktik i en dansk virksomhed. Udvalget vil i første omgang se på mulighederne for
mere vejledning til de udenlandske virksomheder i relation til speciale hestemanager.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

5
145 af 759

Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
(indsæt uddannelsesnavn)
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Praktikpladskapaciteten er som udgangspunkt altid en udfordring på dyrepasserområdet. 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 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
134
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

150

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

150

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Uddannelsen bliver i 2018 dimensioneret med kvote, hvilket forventes at give en væsentlig nedgang i
antal elever på GF2 fra 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 ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget udarbejder informationsmateriale til praktikvirksomhederne omkring dimensionering 2018 og
herunder behovet for, at der tegnes flere uddannelsesaftaler fra start på GF 2 samt information om ny
mesterlære. Informationsmaterialet sendes ud sammen med praktikpladsgodkendelser.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

7
147 af 759

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice
4. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
ejendomsservicetekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X*)
og med 6.
*) ændringen er alene en tilføjelse af en tekst i uddannelsesordningens tekstdokument.

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal.
Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og
6.
Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70.
C
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 i 2016 ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
466
270
0
0
26

2015
455
266
0
0
11

2016
451
300
30
66
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
265
90

2015
204
89

2016
214

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,9
0,2
0,013
0,89
M: 0,89
K:
= 0,89

0,84
0,2
0,004
0,83
M: 0,82
K: 0,92
= 0,10

0,87

0,86
M: 0,86
K:
= 0,86

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Igangværende uddannelsesaftaler ligger på et stabilt niveau.
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Der er en mindre stigning i indgåede uddannelsesaftaler.
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever i ejendomsserviceteknikeruddannelsen fik i forbindelse med reformen 2015 mulighed for at
blive optaget i skolepraktik.
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Uddannelsen var i 2016 godkendt til udbud på fire skoler, hvilket giver et gennemsnit på 16,5 elev i
skolepraktik pr. skole. Elever overgår forholdsvis hurtigt til ordinære uddannelsesaftaler.
Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Beskæftigelsesfrekvensen har siden de første udviklingsredegørelser ligget over det fastsatte måltal dette er fortsat gældende.
Videreuddannelsesfrekvens
Der har tidligere ikke været en naturlig karrierevej for ejendomsserviceteknikere og dermed ikke en
tradition for dette.
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Selvstændighedsfrekvens
Ejendomsservicebranchen er ikke en typisk branche, hvor faglærte nedsætter sig som selvstændige
erhvervsdrivende.
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
I ejendomsservicebranchen udgør mænd en overvejende del af de ansatte.
Jf. de oplyste tal har der i 2013 og 2015 ikke været uddannet kvindelige ejendomsserviceteknikere1)
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet:
En mindre andel af de ansatte i branchen er af anden etnisk oprindelse end dansk.
Jf. de oplyste tal, er der ingen ejendomsserviceteknikere med anden etnisk baggrund end dansk. 1)
1) Antal uddannede under 5 fremgår ikke af registreringerne.

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
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

X
X
X

Jf. pkt. 1A
*) ændringen er alene en tilføjelse af en tekst i uddannelsesordningens tekstdokument.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej
X
X
X
X
X

Ændringen ønskes indført for at sikre, at elevens projekt skrives inden for rammerne af
eksaminationsgrundlaget.
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4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov
Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og
, og hvordan fagligt udvalg
vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
(Skriv evt. kortfattet her)
Det er ikke en ændring i uddannelsesindhold.
Jf. pkt. 1 A er ændringen alene en tilføjelse af en tekst i uddannelsesordningens tekstdokument.
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X?
X?
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Jf. pkt. 1.a er ændringen alene en tilføjelse af en tekst i uddannelsesordningens tekstdokument.
Det er usikkert, om der er økonomiske konsekvenser af ændringen, i forhold til nuværende procedurer.
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 3).
(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:
Ændringer, der er indført som følge af udviklingsredegørelse 2017, er af mindre og administrativ
karakter.
Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. juli 2017. Det er derfor for tidligt at udtale sig om, hvorvidt de
fungerer 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)
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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
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

Nej
X

Elever i uddannelsen har fra 1. august 2015 fået mulighed for praktikuddannelse i praktikcenter.
I forlængelse af udbudsrunden 2017 er der pr.1. august 2017 godkendt to nye praktikcenter. Der er
hermed seks praktikcentre for elever i ejendomsserviceteknikeruddannelsen.
Det Faglige Udvalg er fortsat 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
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej

For ejendomsserviceteknikeruddannelsen, der ind til august 2017 har været placeret på skoler i
henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg, ses regionale forskelle i mængden af elever
contra antallet af praktikpladser, hvorfor det ikke er muligt at svare/afkrydse entydigt i ovenstående.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
300
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

Uændret/ en mindre fremgang?

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

Uændret/ en mindre fremgang?

Med udbudsrunden 2017 er der blevet
nye skoler for ejendomsserviceteknikeruddannelsen - heraf er to skoler godkendt til hele uddannelsen og tre er alene godkendt til
grundforløbet.
Dermed er udbuddet af uddannelsen blevet mere udbredt, hvilket forhåbentlig vil resulterer i en tilgang
af 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 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 har haft en stand sammen med Ejendoms- og Servicefunktionærernes
Landssammenslutning (ESL) med information om uddannelsen på DM i Skills 2017 i Aalborg. Der
forventes en tilsvarende deltagelse ved Skills 2018 i Herning.
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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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:
https://www.3f.dk/fagforening/fag/ejendomsserviceteknikerelev/saadan-bliver-du-faglaert-forejendomsserviceteknikerelever
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/
DI, der bl.a. er repræsenteret i Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice, har i foråret 2015 igangsat
”Operation Praktikplads” - en toårig indsats, hvor DI har arbejdet 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”.
Om ”Operation praktikplads”:
http://di.dk/OperationPraktikplads/Pages/OperationPraktikplads.aspx

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Sagsnr.: 16/11155

Elektrikeruddannelsen

Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Elektriker
12. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til elektriker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
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
3318
1428
256
381
426

2015
3533
1641
252
475
216

2016
3808
1948
297
539
223

2014 2015 2016
1043
831
.
83
81
.
1
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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:

2015*

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

0,74
0,21
0,0181
-0,06
-

2016**
0,75
0,23
0,0154
0,07
0,12

2017***
0,78
0,2
0,0135
-0,01
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af elever og indgåede uddannelsesaftaler er støt – og stærkt – stigende med op mod 20 %
om året. Det er meget tilfredsstillende, at elektrikeruddannelsen er attraktiv både for de unge, men
også for virksomhederne, der ansætter dem. Antallet af praktikpladser kan dog ikke helt følge med
efterspørgslen blandt de unge, hvorfor antallet af elever i skolepraktik også har været stigende, dog
ikke så meget som udviklingen i antal elever. Det er en fortsat udfordring at sikre, at
praktikpladssituationen følger med i den stigende interesse for uddannelsen.
Der er højere beskæftigelsesfrekvens for kvinder end for mænd i branchen i 2016. Der er ikke
registreret data for 2015 eller 2017.
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem danske elever og elever med anden etnisk baggrund
end dansk har svinget de seneste år, men er nu på 1 %, hvilket må betragtes som særdeles
tilfredsstillende.

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

Nej
X
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Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
For at afspejle elektrikeruddannelsens innovative karakter, der udprøves i svendeprøven, ønsker
fagligt udvalg at justere uddannelsens kompetencemål i bekendtgørelsen for elektrikeruddannelsen.
Fagligt udvalg ønsker at nedlægge trin 1 (installationsmontør) på elektrikeruddannelsen, da der på
nuværende tidspunkt ikke er et arbejdsmarked for denne uddannelse. Fagligt udvalg vil følge
udviklingen på arbejdsmarkedet og ansøge om at genoprette uddannelsen, hvis der opstår et behov
for den.
Fagligt udvalg ønsker at justere svendeprøven.
Fagligt udvalg ønsker som følge af aftalen om at ændre euv at gennemgå meritbilaget til
elektrikeruddannelsen for at undersøge om der er behov for at justere standardmerit på baggrund af
andre uddannelser og AMU.
Erfaringerne med implementeringen af den nye elektrikeruddannelse har medført et behov for at
justere i målpinde i fagene og praktikmål på elektrikeruddannelsen.

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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Virksomhederne har behov for elektriker med innovative kompetencer, der kan sikre at
opgaveløsningen fortløbende tilpasser sig kundernes behov. Dette behov vil være stigende i
fremtiden eftersom den teknologiske udvikling skaber muligheder for og efterspørgsel efter mere
individualiserede løsninger, der retter sig mod den enkelte kunde. Derudover medfører den
teknologiske udvikling et konstant behov for løbende opdatering af det faglige indhold på
elektrikeruddannelsen.
Endelig er ændringsbehovet begrundet i erfaringer fra implementeringen af elektrikeruddannelsen

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.)
Ændrede kompetencemål for hele uddannelsen
I forbindelse med det praktiske arbejde med at udforme svendeprøven for den ny
elektrikeruddannelse, hvor blandt andet elevernes innovative kompetencer skal vurderes, har der vist
3
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sig et behov for, at kompetencemålene for uddannelsen justeres, så de i højere grad indeholder
innovative kompetencer.
Nedlæggelse af trin 1 installationsmontør
Fagligt udvalg har gennem flere år været opmærksomme på, at SKP-elever har retskrav på en
afsluttende svendeprøve, hvis uddannelsen er trindelt. Fagligt udvalg har derfor fulgt udviklingen i
antallet af elever, der ikke fortsætter i den fulde 4 eller 4½ årige elektrikeruddannelse, der er tale om
ganske få elever og det er fagligt udvalgs opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt er en
efterspørgsel hverken blandt unge eller på arbejdsmarkedet efter personer med denne uddannelse.
Uddannelsen til installationsmontør kan sammenlignes med det tidligere speciale som elmontør. Der
har gennem en årrække heller ikke været en stor interesse for elmontøruddannelsen og der er ganske
få på arbejdsmarkedet, hvorfor det er fagligt udvalgs vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt
er et behov for at bevare trin 1 på elektrikeruddannelsen. Fagligt udvalg vil løbende følge udviklingen
på arbejdsmarkedet og genansøge om at oprette uddannelsen til installationsmontør, hvis
efterspørgslen ændrer sig.
Justering af svendeprøven
Reformen af elektrikeruddannelsen indebærer, at der er en fælles obligatorisk del af
elektrikeruddannelsen og en individuel specialiserende del. Uddannelsen er opbygget, således, at det
er de første 2 ½ år af uddannelsen, der er fælles. I forbindelse med implementeringen af den ny
uddannelse er det blevet klart, at det vil være fornuftigt, at både den obligatoriske og den individuelle
del af elektrikeruddannelsen indgår i svendeprøven. Derfor ønsker fagligt udvalg at indføre en
delprøve som afslutning på det obligatoriske forløb, der kan indgå i svendeprøven.
Ændret standardmerit
På baggrund af aftalen om ændring af euv, ønsker fagligt udvalg at gennemgå meritbilaget til
elektrikeruddannelsen for at undersøge om der er behov for at justere standardmerit på baggrund af
erhvervserfaring, andre uddannelser eller AMU.
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).
Anerkendelse af niveauet på talentsporet
Talentsporet på elektrikeruddannelsen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, hvor 20 % af
indholdet i uddannelsen er på niveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Fagligt udvalgs og
skolernes erfaringer fra de første år efter implementeringen af eud-reformen er, at eleverne ikke
synes, at de i tilstrækkelig grad bliver anerkendt for den ekstra indsats talentsporet vil kræve og de
ekstra kompetencer, eleverne opnår på uddannelsen.
Fagligt udvalg ønsker derfor i det kommende år at indgå i dialog med UVM om, at den ekstra indsats
og det reelle faglige udbytte og kompetenceniveau afspejles i talentsporets indplacering i DKLL.
Opmærksomhed om speciale elektriker 3
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.
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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 og 2017, at udvalget ønskede at
vente 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. Fagligt udvalg vil følge udviklingen og udskyder derfor beslutningen om at
søge om godkendelse af trin 3 på 70 uger. Med nedlæggelsen af trin 1 vil en ansøgning om en
elektrikeruddannelse med 70 skoleuger på hovedforløbet i givet fald blive en ansøgning om et
særskilt speciale.
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

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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Fagligt udvalg vil gennemgå meritbilaget til elektrikeruddannelsen for at undersøge om der er behov
for at justere standardmerit på baggrund af erhvervserfaring, andre uddannelser eller AMU. I denne
forbindelse overvejer fagligt udvalg muligheden for at undersøge, om der skal tilføjes AMU-kurser,
der kan give standardmerit på elektrikeruddannelsen.
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
Fagligt udvalg ønsker at nedlægge trin 1 installationsmontør, da det jf. pkt. 3 ikke på nuværende
tidspunkt har arbejdsmarkedsmæssig relevans. Det forventes at ville føre til mindre administration og
lavere udgifter for skolerne.
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:
Ændringerne, der blev varslet i sidste års udviklingsredegørelsen er gennemført med
ikrafttrædelsesdato 1. juli 2017. Der er derfor endnu ikke praktiske erfaringer med deres betydning,
udelukkende tilbagemeldinger fra skoler og virksomheder.
Ændrede praktikmål
Omlægningen af praktikmål er gennemført og danner nu grundlag for en indsats for skolernes
arbejde med at tiltrække nye praktikvirksomheder til uddannelsen. Der er altså åbnet mulighed for at
en lang række virksomheder uden for installationsbranchen også kan uddanne lærlinge og at
praktikpladsefterspørgslen derfor kan blive mødt.
Ændrede målpinde
Målpindene er ændret i dialog med skolerne, der har givet udtryk for tilfredshed med ændringerne.
Ændret standardafkortning
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Det standardiserede afkortede forløb på EUV 2 er afskaffet. Det fjerner nogle af udfordringerne ved
EUV2 og at give de voksne elever et sammenhængende og tilstrækkeligt uddannelsesforløb. Fagligt
udvalg har med stor tilfredshed noteret forligskredsen ændringer af EUV2, som vi anser for at være
en stor forbedring af erhvervsuddannelsesmulighederne for voksne over 25.
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. Med de ændrede praktikmål er dette spørgsmål
blevet aktualiseret for at sikre, at installationsmontører uddannes til et reelt arbejdsmarked.

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 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 stiller 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
Nej
x
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.
Fagligt udvalg afholder desuden en LUU-konference, hvor kvaliteten i skolepraktikken drøftes.
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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
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
x
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Tilgangen af elever til elektrikeruddannelsen er som nævnt stærkt stigende. Fagligt udvalgs arbejde
med at gøre uddannelsen mere attraktiv for de unge har i høj grad båret frugt. Den nye
modulbaserede uddannelse og fagligt udvalgs store markedsføringsindsats har gjort
elektrikeruddannelsen til et endnu mere attraktivt uddannelsesvalg. Denne udvikling skulle gerne
fortsætte, da der er stor efterspørgsel efter elektrikere på arbejdsmarkedet. Ledigheden blandt
uddannede elektrikere var i juni 2017 på 1,10 procent.
Da der er et stigende optag af elever på elektrikeruddannelsen, er der et løbende øget behov for flere
praktikpladser. Installationsbranchen uddannede inden omlægningen af elektrikeruddannelsen 97
procent af alle elektrikere, men beskæftigede kun 45 procent. Inden for installationsbranchen dækkes
behovet, men der er behov for flere praktikpladser i virksomheder uden for installationsbranchen,
der har elektrikere ansat.
Efter et fald fra 426 praktikpladssøgende elever i 2014 har antallet af praktikpladssøgende elever
været stabilt på 226 og 223 i hhv. 2015 og 2016. I 2014 udgjorde antallet af praktikpladssøgende 30
procent i forhold til de indgåede aftaler. I 2015 var det faldet til ca. 14 procent og i 2016 er det faldet
yderligere til ca. 11 procent.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
1948
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

2000

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

2100
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Omlægningen af elektrikeruddannelsen til at blive modulbaseret og de reviderede praktikmål 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. Der er igangsat en indsats for at understøtte skolernes arbejde med at tiltrække nye
virksomheder fra brancher, hvor der traditionelt ikke har været mange praktikpladser. Det forventes,
at denne indsats vil medføre en stigning i praktikpladser.
Endelig er der i branchen stor efterspørgsel på uddannede elektrikere, hvilket også har en positiv
effekt på antallet af praktikpladser.
Under forudsætning af, at virksomheder uden for installationsbranchen begynder at uddanne
elektrikere, er det 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.
Fagligt udvalg er opmærksom på nye arbejdsområder for elektrikere, også uden for
installationsbranchen, som kan give flere praktikmuligheder.
Fagligt udvalg har i den løbende dialog med skolerne til møder og konferencer stort fokus på det
praktikpladsopsøgende arbejde med fokus på at udvide kredsen af mulige praktikvirksomheder også
uden for installationsbranchen.
Ændringerne af praktikmålene i uddannelsesordningen har øget muligheden for lærlingeuddannelse
uden for installationsbranchen betydeligt og resultatet af dette forventes at blive synlig i de
kommende år. Der er igangsat en omfattende indsats for at understøtte skolernes arbejde med at
tiltrække nye virksomheder fra brancher, hvor der traditionelt ikke har været mange praktikpladser.
Det forventes, at denne indsats vil medføre en stigning i praktikpladser.
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 har resulteret i et større optag på elektrikeruddannelsen. Der gennemføres 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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efteråret 2017 endnu en markedsføringskampagne for at tiltrække flere unge til
elektrikeruddannelsen.
Fagligt udvalg deltager fortsat i LUU-møder, hvor praktikcenterchef og erhvervskonsulenter rådgives
af det faglige 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse 2018 for elektronik og svagstrømuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

215
86
51

215
86
17

212
78
34

13
13

8
8

14
26
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

73
85

62
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

0,73
0,28

0,83
0,11
0,009
n/a
n/a

0,75
n/a

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
MI bemærker, at beskæftigelsesfrekvensen er høj 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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Nyt speciale: dronetekniker
MI vil oprette et nyt dronetekniker-speciale (trin 2) på elektronik og svagstrømsuddannelsen.
Analyse af droneområdet
Gennem de seneste år er der kommet et stigende fokus på udvikling, produktion, service og
anvendelse af droner inden for det civile område.
MI har udarbejdet en analyse af elektronikbranchens udvikling, produktion, service og anvendelse af
droner. Droneområdet oplever i øjeblikket en voldsom vækst, og der forventes i nær fremtid et øget
behov for faglært arbejdskraft til at servicere og reparere droner.
Droneanalysen påpeger, at der vil være behov for medarbejdere med grundkompetencer inden for
almen elektronik, samt viden omkring sensorteknik og sensorer. Derudover vil der være behov for
medarbejdere med kompetencer omkring softwareudvikling med fokus på generel forståelse for
billed- og videobehandling og objektanalyse af billed- og videodata. Endelig vil der være behov for
medarbejdere der er i stand til at forstå kundens ønsker og behov.
Nyt dronetekniker-speciale (trin 2)
Specialet til dronetekniker skal være en 1-årig overbygning på elektronikfagtekniker og formuleres så
det kan indplaceres på NQF 5. Det nye speciale skal bygge oven på uddannelsens trin 1,
elektronikfagtekniker.
Droneteknikerspecialet tager 1 år og består af 10 ugers skoleophold samt ca. 30 ugers praktik.
Droneteknikeren opnår færdigheder til at kunne arbejde inden for følgende jobområder:
• service på droner og dronesystemer
• deltagelse i udvikling, opbygning og optimering af sensorløsninger
• deltagelse i udvikling og opbygning af dronesystemer
• deltagelse i udvikling af embeddede software løsninger til dronesystemer
• customisation af dronesystemer
• deltagelse i opsætning af standardsoftware til data- og billedbehandling
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Gennemgående lærer droneteknikeren om flysikkerhed og reglerne inden for området.
Praktikvirksomheder
I forbindelse med droneanalysen er en række virksomheder, der er godkendt til elektronik og
svagstrømsuddannelsen, blevet interviewet. Flere af virksomhederne har i den forbindelse, givet
udtryk for, deres interesse i at tage lærlinge på et nyt dronetekniker-speciale på uddannelsen.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(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 – se punkt 4.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
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 3).
(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:
Uddannelsen blev ikke ændret 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
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praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
78
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

85

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

90

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
ikke-godkendte virksomheder.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
IU vil i den kommende periode fortsætte arbejdet med at udarbejde faktaark målrettet
virksomhederne om vores uddannelser. 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 udarbejder
faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed 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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praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13.oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Elektronikoperatør
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
8
8
0
0
0

2015
11
14
0
0
0

2016
13
9
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
7
88

2015
7
88

2016
9
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data
Ingen
data

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

2016**

Ingen
data
Ingen
data
Ingen data
Ingen
Ingen
data
data
Ingen
Ingen
data
data

2017***
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data
Ingen
data

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af indgåede aftaler blev i 2016 mindre end det foregående år. Udvalget forventer, at
nedgangen i uddannelsesaftaler i 2016 er midlertidig.
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.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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 3).
(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 3).
(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 ansøgte til sidste års udviklingsredegørelse om at omskrive uddannelsens praktikmål og den
måde, som ”2 års relevant erhvervserfaring” defineres således, at der blev bedre match mellem disse.
Det har efterfølgende vist sig, at matchet allerede var fint, og udvalget har derfor afstået fra at
foretage en yderlig omskrivning, selvom dette var varslet.
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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:
Der foregår en løbende kvalitet i praktikuddannelsen via ERFA-møder med branchen, hvor
praktikuddannelsen løbende ajourføres i forhold til nye teknologier osv.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Det er fortsat 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.
Det er udvalgets forhåbning at de nye muligheder for aftalt uddannelse i inden for industriens
overenskomst vil motivere flere ufaglærte i elektronikindustrien til at gennemføre en faglært
uddannelse. Et sådant scenario forventes at have en positiv effekt på tilgangen af elever til
elektronikoperatøruddannelsen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
9
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

20

Forklaring.
Det forventes, at der som følge af de ændrede AUB indbetalingsstrukturer, nye muligheder for aftalt
uddannelse samt ændringer i regler for EUV’en, i de kommende år vil være en stigning i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler inden for området, hvor der traditionelt er mange ufaglærte ansatte.
Elektronikindustrien har i fremtiden brug for flere faglærte medarbejdere.
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 Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder 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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fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien
ud til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye
AMU-kurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode
historier på de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med
eller har interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder. Det er forventningen, at faktaark omkring elektronikoperatøruddannelsen vil blive
publiceret inden udgangen af 2017.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Entreprenør- og
landbrugsmaskinuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

528
201
38

526
171
20

491
194
6

18
41

28
63

21
35
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

154
89

122
87

.
.

*) 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 2016, 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

2015*
0,84
0,10
n/a
n/a

2016**

2017***

0,90
0,05
0,04
n/a
n/a

0,83
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
I forbindelse med reformen i 2015 kom der et større ”hul” i optaget på denne uddannelse. Det er
dog gået frem med tilgangen af elever til grundforløbet igen i 2016. Sammenligner man antallet af
indgåede aftaler i de første fem måneder af 2016 (69 aftaler) med de første 5 måneder af 2017 (106
aftaler), ses en klar indikation på, at der er fremgang i antallet af elever.
Uddannelsen er udpeget som potentiel fordelsuddannelse i 2017, og det er udvalgets håb, at dette vil
være med til at øge synligheden af uddannelsen. Samtidig er der startet flere nye grundforløbsskoler
op i sommeren 2017, som også kan øge rekrutteringsmulighederne til 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

Nej
X
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
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 3).
(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 forbindelse med sidste års udviklingsredegørelse blev skoleugerne på landbrugsmaskinmekanikerspecialet forhøjet fra 35 til 40 uger. Skolen er i gang med at flytte elever over på den nye ordning i
den udstrækning, det er muligt. Der er endnu ikke erfaringer med elever, som har gennemført det
ekstra hovedforløb på specialet.

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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)

Nej
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Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

194

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

230

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

240

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 Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
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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en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
11. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Ernæringsassistent
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
682
388
177
246
101

2015
730
373
230
328
112

2016
680
381
196
274
-
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Nøgletal:
Fuldførte *

2014
328

2015

Fuldførelsesprocent **

77

73

2016
Ikke
tilgængelig
Ikke
tilgængelig

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,66

0,64

0,63

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,46

0,43

0,40

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,74

0,72

0,72

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

0,11
0,0121
0,1
K: 0,67
M: 0,59
(0,08)

0,15
0,0028
0,09
K: 0,65
M: 0,56
(0,09)

0,03
K: 0,64
M: 0,56
(0,08)

Ernæringshjælper + ernæringsassistent
Ernæringshjælper

Ernæringsassistent

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Skolepraktikaftaler
Udvalget har fulgt udviklingen i skolepraktikniveauet og kan konstatere, at der de seneste år har været
et konstant relativt højt optag i skolepraktik – særligt på ernæringshjælperuddannelsen. Det høje optag
i skolepraktik er tydeliggjort i forbindelse med statistikken baseret på objektive kriterier udarbejdet til
trepartsaftalens dimensionering af uddannelsen.
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. De
tilkendegiver også, at det er en stor udfordring at få især ernæringshjælperelever ud i ordinære aftaler.
Indgåede uddannelsesaftaler
Antallet af indgående uddannelsesaftaler for ernæringsassistenter er på årsbasis ret stabilt med en lille
stigning fra 2015 til 2016 (373/381 aftaler).
Med henvisning til statistikken for skolepraktik, må det forventes, at den overvejende del af
uddannelsesaftalerne er indgået på specialet ernæringsassistent.
2
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Beskæftigelsesfrekvensen
Beskæftigelsesfrekvensen er blandt andet et parameter for måling af erhvervsuddannelsens relevans. I
2017 var beskæftigelsesfrekvensen 0,63 samlet set for både ernæringshjælpere (trin 1) og
ernæringsassistenter.
Jf. tabel 7 i ministeriets beskæftigelsesfrekvensstatistik, så var beskæftigelsesfrekvensen i 2017 for
ERNÆRINGSHJÆLPERE 0,40. Tallet har været støt faldende siden 2015. Til sammenligning var
beskæftigelsesfrekvensen i 2017 for ERNÆRINGSASSISTENTER 0,72. Tallet har været stabilt de
senere år, og ligger altså for ernæringsassistenter over måltallet på 0,7.
Det viser, at beskæftigelsesfrekvensen for ernæringshjælpere isoleret set er lavere end for
ernæringsassistenter. Beskæftigelsesfrekvensen underbygger således fagligt udvalgs vurdering af, at der
ikke er et arbejdsmarked for ernæringshjælpere, hvorfor udvalget har valgt at nedlægge Trin 1 –
ernæringshjælper.
Beskæftigelsesfrekvens – etnicitet
Forskellen i beskæftigelsesfrekvens fordelt på etnicitet er fortsat meget lille og har været faldende de
seneste år fra 2015 (0,1) til 2017 (0,03). Udvalget finder den lille, nedadgående forskel acceptabel.
Beskæftigelsesfrekvens - køn
Forskellen i beskæftigelse fordelt på køn er meget lille og har været stabilt i 2015, 2016 og 2017, både
for mænd og kvinder. Udvalget finder niveauet acceptabelt.
Videreuddannelsesfrekvens
Der ses en mindre stigning i videreuddannelsesfrekvensen for ernæringsassistenter fra 2015 (0,11) til
2016 (0,15). Det må forventes at stige lidt i de kommende år, efterhånden som eux på
ernæringsassistentuddannelsen finder indpas blandt elever og praktiksteder.
Selvstændighedsfrekvens
Selvstændighedsfrekvensen for ernæringsassistenter er meget lille. Det er ikke et fag, hvor man typisk
bliver selvstændig, da uddannelsen fortrinsvis er målrettet beskæftigelse i institutionskøkkener o. lign.
Derfor må det forventes, at selvstændighedsfrekvensen også fremadrettet er beskeden.
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:
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a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

X
X

Nedlæggelse af TRIN 1 – ernæringshjælper.
Ernæringsassistentuddannelsen vil som resultat heraf blive en uddannelse uden trin.

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft (manglende behov for
X
Trin 1 - ernæringshjælper)
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Trin 1 - Ernæringshjælperuddannelsen blev etableret i 2006. Fagligt udvalg vurderer ud fra
udmeldingerne fra arbejdsmarkedet og det relativt store optag af ernæringshjælperelever i skolepraktik,
at ernæringshjælperuddannelsen ikke har vundet indpas på arbejdsmarkedet.
Konsekvensen heraf er, at en overvejende andel af ernæringshjælperelever gennemfører uddannelsen i
skolepraktik uden en ordinær uddannelsesaftale.
Der er flere årsager til, at ernæringshjælperuddannelsen ikke er slået igennem på arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarkedet har ændret sig, og visse steder træder serviceassistenterne i stedet for de
jobfunktioner, der oprindeligt var tiltænkt ernæringshjælperne. Uddannelsesinstitutionerne har øget
antallet af SKP i stort omfang på Trin 1 – ernæringshjælper - der ikke modsvarer arbejdsmarkedets
behov. Mange ernæringshjælpere bliver ledige i lang tid, viser tal fra FTFa.
Fagligt udvalg vurderer således, at ernæringsassistentuddannelsens Trin 1 (ernæringshjælper) ikke har
sin berettigelse i forhold til arbejdsmarkedet, og har derfor besluttet at nedlægge Trin 1 med virkning
fra juli 2018.
Se vedlagte supplerende bilag med historik, statistik og forventet effekt af en nedlæggelse af TRIN 1
– ernæringshjælperuddannelsen.
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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.)
Der er behov for at ajourføre bekendtgørelsen:
- Ved nedlæggelse af TRIN 1 – ernæringshjælper.
- For ajourføring af meritbilag 1.
Der er behov for at åbne uddannelsesordningen:
- For ajourføring af nedlæggelsen af TRIN 1 - ernæringshjælper.
- For at tilføje fagligt udvalgs præstationskriterier for tildeling af medalje ved svendeprøven på
ernæringsassistentuddannelsen.
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 3).
(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 3).
(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

Samlet set, vil nedlæggelse af TRIN 1, ernæringshjælper forventes at være
omkostningsneutralt.

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 3).
(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
Se begrundelse i punkt 3b
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 har, som planlagt i 2016, inviteret til et eud-statusmøde i oktober 2017 for skoler, som
udbyder uddannelsen samt LUU-medlemmer. Formålet er erfaringsudveksling og opfølgning på
implementeringen af de forskellige tiltag i forbindelse med eud-reformen. Formålet er ligeledes at
drøfte dimensioneringen med kvote for forslag til tiltag, der kan bidrage til, at flere elever får en ordinær
uddannelsesaftale, og at færre elever kommer i skolepraktik.
De af FUE’s medlemmer, som også er LUU-medlemmer har løbende deltaget i LUU-møder, hvor
aktuelle ting relateret til uddannelsen drøftes – fx er der meget fokus på praktikpladssituationen.
FUE’s medlemmer har deltaget på flere skolearrangementer for faglærere m.v., hvor
uddannelsesrelaterede udfordringer er blevet drøftet.
FUE har sat fokus på at promovere eux-uddannelsen, blandt andet ved at deltage i skolens fejring af de
4 første uddannede eux-ernæringsassistenter.
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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.
Uddannelsens praktikmål afspejler de forventninger, som arbejdsmarkedet har til en nyuddannet
ernæringsassistent. Fagligt udvalg følger årligt op 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 seneste år har været, at de er meget tilfredse, og at praktikmålene fungerer i
praktikken.
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. Uddannelsesbogen stilles til rådighed for praktiksted og elev at arbejde ud fra. Fagligt Udvalg
gør opmærksom på uddannelsesbogen i relevante sammenhænge, herunder jævnligt i udvalgets
nyhedsbrev, som udsendes til LUU og skoler.
Der er i AMU-regi en praktikvejlederuddannelse for ernæringsassistenter, 8 dage (40423
Praktikvejledning af ernæringsassistenter). Kurset og uddannelsen bruges i vid udstrækning, og vurderes
særdeles relevant af deltagerne.
Udvalgets hjemmeside www.ernaerings-assistent.dk, ajourføres og suppleres løbende. Skoler,
praktiksteder og LUU er aktive brugere af hjemmesiden.
Udvalget deltager, på opfordring, på praktikværtmøder og faglærerseminar på skolerne for en drøftelse
af aktuelle emner af betydning for uddannelsen og praktikstederne. Udvalget deltog i 2017 på både
praktikværtmøder og et faglærerseminar. Udvalget planlægger foreløbigt at deltage på faglærerseminaret
i 2018.
Fagligt udvalg planlægger i 2018 at afholde en konference for LUU, praktikværter, praktikansvarlige og
skoler med fokus på et aktuelt tema (endnu ikke besluttet).
Fagligt udvalg planlægger at gennemgå udvalgets materialer til praktiksteder og skoler med henblik på
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en administrativ forenkling af dokumenterne.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
Udvalget følger praktikcentrenes arbejde med at begrænse skolepraktikoptaget, og i stedet forsøge at
sikre eleverne ordinære uddannelsesaftaler. Virksomhedsforlagt undervisning er ofte en medvirkende
faktor til, at eleverne får en restaftale.
LUU har, i forbindelse med deres tilbagemelding vedrørende udviklingsredegørelsen, generelt lagt 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
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Pr. august 2017 er der 778 godkendte selvstændige praktiksteder på ernæringsassistentuddannelsen. 291
af disse har elever – nogle har flere elever. Der er tillige 10 kommuner/regioner som er
koncerngodkendte med 139 elever fordelt på 40 praktiksteder. Nogle af de godkendte praktiksteder,
som ikke p.t. har elever, befinder sig muligvis i en periode imellem at afslutte en elev og at være parat til
at tage en ny elev.

LUU har gjort udvalget opmærksom på, at der i branchen er flere typer af praktiksteder, som potentielt
kunne uddanne ernæringsassistentelever, som fx efterskoler, højskoler, økologiske daginstitutioner m.fl.
Her kunne det eventuelt blive nødvendigt med flere godkendelser.

8
195 af 759

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
(Ernæringsassistentuddannelsen)

Sagsnr.: 16/11155

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

381

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

451

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

400

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Af de 412 kvoter for 2018 er de 70 givet til 7 nye udbydende skoler. Det vurderes, at der i 2018 vil blive
indgået flere uddannelsesaftaler end i 2016, da der grundet dimensioneringen, formentlig vil gøres en
ekstra indsats herfor, så skolepraktikaftalerne bliver færre. Men det må også forventes, at antallet af
indgåede uddannelsesaftaler bliver lidt reduceret fra 2018 til 2019, da de nye skoler ikke har helt de
samme forudsætninger for at eleverne indgår aftaler, som de allerede eksisterende udbydere må
formodes at have.

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.
1. Skoler, LUU og aktører inden for branchen peger på, at der ikke er tilstrækkeligt med praktiksteder,
og at mange godkendte praktiksteder ikke udnytter sin godkendelse.
Sekretariatet har opgjort, at der pr. august 2017 er 778 godkendte selvstændige praktiksteder, hvoraf
291 af dem p.t. har elever. Der er tillige 10 institutioner med koncerngodkendelse. De har tilsammen
139 elever fordelt på 40 praktiksteder.
FUE vil derfor gå i dialog med skoler og LUU om at sætte fokus på, at de allerede godkendte
praktiksteder opsøges med henblik på at motivere dem til at tage en/flere elever.
FUE anbefaler i relation hertil, at LUU’s AUB-ansøgninger har fokus på at prioritere at opsøge allerede
godkendte praktiksteder fremfor helt nye praktiksteder, med mindre disse er inden for et
brancheområde, som er nyt for ernæringsassistentuddannelsen.
2. Dimensioneringen med en kvote på 412 gældende for 2018 betyder, at der vil være behov for en
særlig indsats i forhold til at medvirke til, at flere elever får en uddannelsesaftale, og at optaget i
skolepraktik begrænses. Derfor anbefaler FUE også, at LUU i forbindelse med AUB-ansøgninger
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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tænker i nye retninger i forhold til, hvordan praktiksteder kan motiveres til at tage elever.
En nedlæggelse af Trin 1 – ernæringshjælper vil afstedkomme færre elever i skolepraktik, da det i
overvejende grad er ernæringshjælperelever, som gennemfører sin uddannelse i skolepraktik.
3. Flere af FUE’s medlemmer er også LUU-medlemmer, og bidrager derigennem direkte til en drøftelse
af praktikpladsindsatsen.
4. FUE vil udarbejde fakta-ark med beskrivelse af udvalgte emner relateret til det at have en elev, som
kan anvendes til skolernes/LUU-medlemmers praktikpladsopsøgende arbejde mv. Fakta-arkene vil
kunne downloades som pdf-filer fra udvalgets hjemmeside.
5. FUE vil udarbejde et case-eksempel til sit nyhedsbrev med en kommunes gode erfaringer og fordele
ved at være koncerngodkend – dette skal inspirere øvrige kommuner til at vælge en
koncerngodkendelse, hvor de har stor fleksibilitet i forbindelse med at uddanne elever i deres mange
institutionskøkkener.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Eventkoordinator
1. Redegørelsen
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A X
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
og med 6.

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

104
66

95
65

104
77

0

0

0

0
36

0
50

0
69

Nøgletal:
Fuldførte *

2014

2015

2016

49
77

52
62

42
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,68
0,04
0,0217
-

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

0,75
0,24
0,0000
0,23
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Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det faglige Udvalg konstaterer, at beskæftigelsen er lav og at uddannelsen endnu ikke har ført til så
mange fuldtidsstillinger i de brancher, hvor medarbejdere med en Eventkoordinatoruddannelse er
relevante. Antallet af igangværende og indgåede uddannelsesaftaler er imidlertid fortsat stigende og har
ligget stabilt de seneste år. Antallet af uddannelsesaftaler understøtter det vækstpotentiale i
praktikpladser, som udvalget fortsat ser.
Uddannelsen til Eventkoordinator er forholdsvis ny og niveauet for beskæftigelse og praktikpladser
fortsat ikke kendt for de brancher, hvor uddannelsen kan have relevans. Uddannelsen til
Eventkoordinator blev endvidere væsentligt omlagt med reformens ændringer af de merkantile
uddannelser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne får mulighed for at oprette flere
praktikpladser til den arbejdskraft de har behov for.
Frekvensen for videreuddannelse og selvstændighedsfrekvensen er fortsat stigende og høj i forhold til
andre erhvervsuddannelser.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
Siden reformen trådte i kraft har udvalget set en tendens til færre aftaler med voksne elever på
uddannelsen. 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. Udvalget konstaterer, at der
ikke er et sammenfald i kompetencerne mellem Eventkoordinatoruddannelsen og de øvrige merkantile
uddannelser, som udvalget fastlagde i meritbilaget.
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Valgfri specialefag
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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Det faglige Udvalg vurderer, at der er behov for at udvikle nye valgfri specialefag i forhold til
serviceoplevelser.
Meritbilag
Udvalget vil justere bekendtgørelsens meritbilag og fjerne standardafkortningen på 6 måneder på
baggrund af en gennemført anden merkantil uddannelse. Det er standardafkortningen for en
gennemført kontoruddannelse, finansuddannelse, handelsuddannelse og detailhandelsuddannelse, som
fjernes jf. bemærkningerne ovenfor indledningsvist i afsnit 4.
Grundforløbet til hhx
Det faglige udvalg har den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for
Detailhandelsuddannelser, Kontoruddannelser og Handelsuddannelsen indstillet, at elever med hhx
baggrund giver standardmerit for hele grundforløbet. Baggrund og argumentation fremgår af
indstillingen samt efterfølgende fremsendt notat.
Udvalget vurderer, at justeringerne ikke vil have øgede 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 3).
(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 varslet ændringer.
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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:
Kompetencen til at godkende nye praktikpladser er delegeret til de lokale uddannelsesudvalg, og
godkendelsesprocedure og praksis er derfor beskrevet og dokumenteret i vejledninger mv til de lokale
uddannelsesudvalg for at sikre en gennemsigtig og saglig behandling af alle virksomheder, og der er
fastlagt procedure for at sikre, at de lokale uddannelsesudvalg kontakter de faglige udvalg om nye
virksomhedstyper mv.
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. Udvalget justerer 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 ikke er
uddannelses – og oplæringsvante, 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
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
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Eventkoordinator uden at have elever.
Andelen af uddannelsesaftaler fordelt på brancher har ændret sig mellem 2013 og 2016. Forskellige
brancher indgår uddannelsesaftaler med elever; reklamebureauer, restauranter, administration af
sundhedsvæsen m.m. En af de brancher, der forholdsmæssigt er vokset mest, er kommuner, hvor
udvalget oplever et vækstpotentiale.
Udvalget drøfter en vækststrategi i forhold til detailbranchen, hvor der efter udvalgets vurdering, vil
være et potentiale for at indgå uddannelsesaftaler med eventelever. Derfor er parterne bag Det faglige
Udvalg gået ind i projektet ”New Innovative Customer Experience” (NICE), som har fokus på
oplevelser og events betydning for salg, kundeservice mv. også i relation til detailhandelsbranchen.
Der er mange typer virksomheder og eventgenrer, som udvalget i samarbejde med skolerne vil fokusere
mere på i forhold til at udvide praktikplads-kapaciteten, fx musikfestivals, andre typer festivals,
sportsklubber, musikspillesteder, biblioteker, kommuner, uddannelsessteder, diskoteker, hoteller og
restauranter, museer, mode & design, natur, feriecentre, butikscentre, virksomheder med
kundearrangementer eller virksomheder, der benytter events som markedsføring.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
77
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

80

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

90

Pr. 1. januar 2018 vil Eventkoordinatoruddannelsen blive dimensioneret med kvote (300).
Det er udvalgets vurdering, at den forventede årlige tilgang i 2017 og 2018 matcher arbejdsmarkedets
behov. Udgangspunktet er, at der skal oprettes flere praktikpladser og virksomhederne skal have
mulighed for at omlægge praksis og oprette flere praktikpladser til den arbejdskraft de har behov for.
Udvalget vurderer, at der kan være en risiko for et faldende antal aftaler som følge af blandt andet
reformens voksenspor (EUV) og usikkerhed om studenternes adgang til at indgå 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 ikkegodkendte virksomheder.
Med udbudsrunden 2017 blev udbud af hovedforløbet på Eventkoordinatoruddannelsen udvidet fra 3
til 8 skoler. Erfaringerne fra udbud af uddannelsen viser, at der skal elevvolumen, tværfagligt udbud og
meget virksomhedskontakt til at uddannelsen kan gennemføres. Udvalget forventer, at de nye skoler vil
kunne bidrage positivt til udvikling af uddannelsen.
Samtidig har Det faglige Udvalg hele tiden haft fokus på, at dimensioneringen har en størrelse, så det er
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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realistisk at alle skoler kan oppebære et udbud.
Det faglige Udvalg har årligt møde med de skoler, der udbyder Eventkoordinatoruddannelsen for at
drøfte vækst- og strategiudvikling.
Udvalgets sekretariat deltager 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. På det merkantile område er der en række
etablerede netværk, der mødes jævnligt og som udvalgene er i fortsat dialog med.
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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Billedmediernes Faglige Udvalg
13. oktober 2017

Dato:

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til og TV
Produktionsuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

185
57
24

189
67
36

205
69
49

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

37
81

29
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 2016, 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

2015*

2016**

0,69
0,03

0,69
0,03
0,25
n/a
n/a

n/a
n/a

2017***
0,67
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer sig, at der fortsat er et alt for højt antal elever som efter afsluttet grundforløb står
uden praktikplads. Antallet har været stigende frem til 2016. Udvalget forventer, at den
kvotebelægning af uddannelsen på 110 elever/år, som blev fastlagt med virkning fra jan 2016 vil
bringe balance mellem antal optagne elever og indgåede uddannelsesaftaler, og hertil kan tilføjes, at
der generelt er en stigende aktivitet i branchen.
Det faglige udvalg er opmærksom på at beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er under det
fastsatte måltal på 0,7. Dette opvejes i nogen grad af en relativt høj selvstændighedsfrekvens på 0,25
hvilket samlet set betyder at mere end 90 pct. af de elever der afslutter uddannelsen i en eller anden
form er i kontakt med arbejdsmarkedet. Det bemærkes at der umiddelbart forinden
kvotebelægningen er optaget et ekstraordinært stort antal elever på uddannelsens grundforløb 2.
Udvalget er særligt opmærksom på at dette store antal elever opnår uddannelsesaftale set i lyset af at
der i perioden 2014 til -16 har været en begrænset vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler.
Udvalget vurderer, at det antal elever der er udlært i perioden 2011 til 2016 (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 fortsat 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.
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Udvalget har startet et analysearbejde til afdækning af mulige udviklingstendenser der får eller
betydning for uddannelsens opbygning og kompetencemål.

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.
udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Se punkt 4.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Udviklings af nye valgfri uddannelsesspecifikke fag
Film- og tv-produktion er kommunikation, formidling og fortælling. For at styrke denne del af
uddannelsen ønsker udvalget at udvikle valgfri uddannelsesspecifikke fag, som kan udbydes på
fotograf- og film- og tv-produktionsuddannelsen.
Udvalget har startet et analysearbejde til afdækning af mulige udviklingstendenser der får eller
allerede har betydning for uddannelsens opbygning og kompetencemål. Arbejdets første fase er
gennemførelse af workshops med deltagelse af lokale uddannelsesudvalg, repræsentanter fra de
udbydende skoler samt resursepersoner fra branchen. De foreløbige resultater fra disse workshops
giver indikationer på, at der er et vist sammenfald med fotografuddannelsen på området for
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kommunikation/storytelling, hvorfor udvalget ønsker at udvikle fag som kan tilbydes elever som
valgfri uddannelsesspecifikke fag på begge uddannelser.
Revision af trin 1 i uddannelsen
For at kunne imødekomme mere specialiserede virksomheder inden for filmproduktion overvejes
det, at den 2½ årige assistentuddannelse fremover skal kunne indeholde et speciale og dermed ikke
udgøre et trin til en FTP uddannelse.
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 3).
(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 3).
(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 punkt 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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Ad. c) Trin1 – se punkt 4.

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 3).
(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 har foretaget ændringer i beskrivelser af højniveau på udvalgte uddannelsesspecifikke fag.
Der er pt ikke tilstrækkeligt grundlag for evaluering af disse 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)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende elever og
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skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje
at tage elev igen efter en længere pause.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
For at sikre, at kapaciteten på praktikpladsområdet er tilstrækkelig fortsætter udvalget arbejdet med at
etablere nye praktikpladser, samt den løbende vedligeholdelse af de bestående praktikpladser

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
69
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

75

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

75

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.

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.

210 af 759

Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Finmekaniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

103
35
0

106
47
0

107
38
0

15
15

23

16
10
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

32
68

29
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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,87
0,05

0,72
0,18
n/a
n/a
n/a

0,81
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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der pågår løbende drøftelser mellem MI-branchen samt landskolens uddannelsesledelse og LUU for
uddannelsen. I den forbindelse kan det oplyses, at Metalindustriens Uddannelsesudvalg ingen
bemærkninger har til nøgletallene 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
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Indføring af bevis for varmt arbejde.

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.)
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
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 3).
(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.
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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 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 - 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 3).
(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:
Finmekaniker uddannelsen er i 2017 - jvf. §3. stk. 6 om kompetencer forud for optagelse til
skoleundervisning i hovedforløbet – blevet ajourført med indførelse af et Arbejdsmiljø og sikkerhed,
svejsning og termisk skæring (§ 17-kursus) jf. Arbejdstilsynets regler.
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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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen har
bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Der findes 179 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 finmekanikerlæresteder øst for Storebælt.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
38
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

40

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
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 arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

225 af 759

Udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for Fitnessinstruktør
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

41
37

30
43

42
49

0
0

0
0

0
0

0

0

36

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

43
88

48
76

20
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,73

0,57
0,14

0,55
0,17
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Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,0106
-

0,0476
0,10

0,0566
0,13

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende aftaler er steget marginalt siden sidste år.
Beskæftigelsesfrekvensen er imidlertid lavere end sidste år, og udvalget konstaterer, at uddannelsen pt.
ikke har ført til så mange fuldtidsstillinger i branchen. Omvendt er selvstændighedsfrekvensen steget
og fortsat høj. 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.
Det faglige Udvalg er i dialog med branchen, DFHO og skolerne og ønsker i fællesskab at ændre
Fitnessinstruktøruddannelsen. Hensigten er at udvikle en tidssvarende uddannelse, der lever op til de
ønsker og behov, som branchen og særligt fitnesskæderne efterspørger, og som skolerne efterlyser for
at kunne tilbyde en fremtidssikret erhvervsuddannelse.
Udvalget bemærker, at tal fordelt på etnicitet i lighed med tidligere år fortsat ikke er tilgængelige. Hvad
angår kønsfordelingen konstaterer udvalget, at mænd fortsat 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:
Ja
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Det faglige Udvalg ser et behov for at ændre uddannelsen og vil imødekomme dette behov med
udvikling af to specialer. Ændringen afspejler branchens behov for nye og ændrede kvalifikationer i en
branche i konstant forandring.
Udvalget ønsker endvidere at ændre uddannelsens titel, så den afspejler branchens behov og
arbejdsmarkedet inden for fitness og træning.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
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(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
x
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
x
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
x
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Udvalget ser en fortsat udvikling af fitnessbranchen og en øget specialisering inden for fitnessområdet.
Ændringer i uddannelsen skal afspejle branchens behov for nye og ændrede kvalifikationer i en branche
i konstant forandring.

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 dialog med branchen, DFHO og de tre skoler, som er godkendt til at udbyde
Fitnessinstruktøruddannelsen, om at ændre uddannelsen, således at uddannelsen ændrer navn og har
to specialer:
Fitnessuddannelsen med speciale i:
 Fysisk træning
 Centeradministration
Virksomhederne og eleverne efterspørger muligheden for specialisering inden for uddannelsen.
Udvalget ønsker således at udvikle Fitnessinstruktøruddannelsen, så de træningsfaglige kompetencer
modsvarer branchens behov samtidig med at de merkantile og administrative kompetencer styrkes.
Udviklingen af uddannelsen skal sikre en større interesse for uddannelsen blandt elever og
virksomheder, fordi uddannelsen passer bedre til det virksomhederne efterspørger.
Udvalget har været i dialog med branchen og skolerne om, hvorvidt uddannelsen har det rette navn,
som branchen og eleverne kan identificere sig med.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
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 nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Det faglige Udvalg ønsker at ændre uddannelsen, således at uddannelsen har to specialer:
- Fysisk træning
- Centeradministration
Endvidere vil der være behov for at ændre i uddannelsens praktikmål.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Det faglige Udvalg ønsker at ændre navnet på Fitnessinstruktøruddannelsen til:
”Fitnessuddannelsen med specialer”.
Udvalget foreslår, at uddannelsens navn ændres, så den i højere grad kan afspejle branchens identitet og
forskellige jobfunktioner og fitnesskædernes behov for at kunne tiltrække flere elever:
 Fitnessuddannelsen med speciale i Fysisk træning
 Fitnessuddannelsen med speciale i Centeradministration.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
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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 blev ikke varslet konkrete 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:
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. 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 informationsmateriale målrettet virksomheder og elever. I materialet er 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

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Nej

5
230 af 759

uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
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
uddannelsespotentialet kan udnyttes fuldt ud.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
49
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

50

Udvalget forventer at udviklingen i antallet af praktikpladser fortsætter uændret / svagt stigende.
Der er tale om en forholdsvis ny uddannelse, som endnu ikke er så udbredt på arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsen har imidlertid været stigende fra ca. 20 personer i 2010 til godt 130 i år 2015.
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 så senest i 2016 et uhensigtsmæssigt stort optag på uddannelsens GF 2, uden at elever
efterfølgende kunne 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 faglært arbejdskraft.
Pr. 1. januar 2018 bliver fitnessinstruktøruddannelsen således dimensioneret med kvote. Det faglige
Udvalg ser positivt på, at optaget på fitnessinstruktøruddannelsen fortsat reguleres med
dimensionering. En dimensionering må forventes at nedbringe antallet af elever, der ikke får en
praktikplads inden 3 måneder og på sigt forbedre beskæftigelsen.
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 har afholdt møder med branchen med henblik på at belyse muligheder i uddannelsen, mulige
aftaleformer, høre virksomhedernes forventninger til elev-virksomhedssamarbejdet, ønsker til
uddannelsens indhold mm. Antallet af ny-godkendte læresteder er stigende og skolerne godkender
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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hvert år mellem 20-30 nye P-numre inden for Fitnessinstruktøruddannelsen.
Alle aktive praktikpladsgodkendelser er videreført 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. 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.
Det faglige Udvalgs sekretariat deltager 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til flymekaniker
(flytekniker pr. 1. januar 2018)
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

69
32
25

60
13
0

63
19
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

40
98

18
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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,99
0,03

0
n/a
0,0083
n/a
n/a

1
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
MI bemærker, at beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er meget høj. MI vurderer, at den
samlede tilgang til uddannelsen øges i forbindelse med introduktionen af A-flymekaniker.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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 undersøge muligheden for at opnå fleksibilitet i uddannelsen, således at eleverne
har bedre mulighed for at opnå erfaringsdelen i praktikken på kategori A2, A3 og A4.
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 3).
(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
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 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
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 3).
(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:
MI ansøgte i sidste års udviklingsredegørelse om etablering af Trin 1 (A-flymekaniker) på
uddannelsen, samt at foretage en navneændring på uddannelsen. Formålet med ændringen var at
skabe større fleksibilitet i uddannelsen for både elever og virksomheder ved at etablere et
afstigningstrin (Trin 1) på uddannelsen. Navneændringen skyldtes ønsket om at benytte den
internationale betegnelse/terminologi for flymekanikerne/flyteknikerne.
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Implementeringen af det nye afstigningstrin (A-flymekaniker) foregår planmæssigt. Der er udarbejdet
en ny bekendtgørelse for uddannelsen som træder i kraft i efteråret 2017, og den nye
flyteknikeruddannelsen etableres fra den 1. januar 2018 på TEC.

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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
19
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

25

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

30

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.

Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 ny godkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring ny godkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til ny godkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og
LUU vil gøre endnu mere for at gøre ny godkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i 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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Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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. Udvalget vil anvende
faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille
faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger
13 faktaark målrettet virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13.oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Forsyningsoperatør
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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: X
(Sæt kryds)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
15
6
0
0
0

2015
12
10
0
0
0

2016
16
13
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
12
100

2015 2016
5
13
Ingen 100
data

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,91

Videreuddannelsesfrekvens

0,09

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

Ingen
data
Ingen
data

2016** 2017***
Ingen
data
Ingen
data
0,0192
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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af indgåede aftaler har været stigende i perioden 2014-2016.
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.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Ændringer i bekendtgørelsens meritbilag 1

Nej
X
X
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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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Udvalget ønsker at foretage ændringer i bekendtgørelsens meritbilag 1 med henblik på at øge
ufaglærtes muligheder for adgang til erhvervsuddannelsen.
Udvalget ønsker endvidere at foretage revision i bekendtgørelsens meritbilag 1 punkt 3. Her ønsker
udvalget at supplere meritmulighederne ved at indskrive AMU-kurset 48485 Støvsugning af
højspændingsanlæg i meritbilag 1.

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 henvises 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 3).
(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.

242 af 759

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 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
Ændring i bekendtgørelsens meritbilag 1
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 3).
(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 ændret i uddannelsens kompetencemål og fagbeskrivelser, således at uddannelsens
indhold lever op til indholdet af de nye bekendtgørelser vedr. Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg,
elektriske installationer og elektrisk materiel (el-sikkerhedsloven).
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Udvalget angav i sidste års udviklingsredegørelse, at man ønskede at foretage en justering af flere af
fagenes titler, indhold og niveau på hovedforløbet for at imødekomme branchens kompetencebehov.
Udvalget er efterfølgende kommet til den konklusion, at branchens behov kan dækkes inden for de
nuværende fagbeskrivelser og har derfor ikke foretaget den varslede ændring.
Udvalget ansøgte til sidste års udviklingsredegørelse om at omskrive uddannelsens praktikmål og den
måde, som ”2 års relevant erhvervserfaring” defineres således, at der blev bedre match mellem disse.
Det har efterfølgende vist sig, at matchet allerede var fint, og udvalget har derfor afstået fra at
foretage en yderlig omskrivning, selvom dette var varslet.

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 foregår en løbende kvalitetsudvikling i praktikuddannelsen via ERFA-møder med branchen samt
LUU møder, hvor praktikuddannelsen løbende ajourføres i forhold til nye teknologier osv.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X

Nej
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
13
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

20

Det forventes, at der som følge af de ændrede AUB indbetalingsstrukturer, nye muligheder for aftalt
uddannelse samt ændringer i regler for EUV’en, i de kommende år vil være en stigning i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler inden for området, hvor der traditionelt er mange ufaglærte ansatte.
Forsyningsindustrien har i fremtiden brug for flere faglærte medarbejdere.
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 Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on 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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2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder, heriblandt fakta-arket for forsyningsoperatøruddannelsen. Faktaarket kan findes her:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.06.20%2C%20NY%20GRAFI
K%20Forsyningsoperator%2C%20virk.%20faktaark.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Billedmediernes Faglige Udvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til fotograf
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

125
52
14

113
49
22

121
46
24

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

25
70

34
68

27
.

*) 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 2016, 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

2015*
0,61
0,07
n/a
n/a

2016**
0,45
n/a
0,29
n/a
n/a

2017***
0,45
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesfrekvensen for fotografuddannelsen er relativt lav og de senere år 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 høje selvstændighedsfrekvens på 0,29.
Nøgletallene genereres, som bekendt på forskellige tidspunkter og på forskelligt grundlag, hvorfor de
ikke umiddelbart kan summeres. Ikke desto mindre kan det konkluderes, at arbejdsmarkedet for
uddannelsen optager 75 til 80 % af de elever der gennemfører uddannelsen.
Hertil kommer at uddannelsen i 2017 blev dimensioneret med en årlig kvote på 100 elever, hvilket
vurderes at være tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme branchens behov for uddannet
arbejdskraft.

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)

Nej
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Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Se punkt 4.

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Udviklings af nye valgfri uddannelsesspecifikke fag
Fotografering er kommunikation, formidling og fortælling. For at styrke denne del af uddannelsen
ønsker udvalget at udvikle valgfri uddannelsesspecifikke fag, som kan udbydes på fotograf- og filmog tv-produktionsuddannelsen.
Udvalget har startet et analysearbejde til afdækning af mulige udviklingstendenser der får eller
allerede har betydning for uddannelsens opbygning og kompetencemål. Arbejdets første fase er
gennemførelse af workshops med deltagelse af lokale uddannelsesudvalg, repræsentanter fra de
udbydende skoler samt resursepersoner fra branchen. De foreløbige resultater fra disse workshops
giver indikationer på, at der er et vist sammenfald med film- og tv-produktionsuddannelsen på
området for kommunikation/storytelling, hvorfor udvalget ønsker at udvikle fag som kan tilbydes
elever som valgfri uddannelsesspecifikke fag på begge uddannelser.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
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b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 3).
(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 punkt 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 3).
(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
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:
Udvalget har foretaget ændringer i beskrivelser af højniveau på udvalgte uddannelsesspecifikke fag.
Der er pt ikke tilstrækkeligt grundlag for evaluering af disse 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)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser

Nej

X
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Er der mangel på elever

X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
46
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

48

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
For at sikre, at kapaciteten på praktikpladsområdet er tilstrækkelig fortsætter udvalget arbejdet med at
etablere nye praktikpladser, samt den løbende vedligeholdelse af de bestående 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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Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Frisør - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 9. oktober 2013

Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til FRISØR
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
1189
569
73
153
46

2015
1133
605
71
151

2016
1086
663
67
164

1
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
407
77

2015
353

2016
388

*) 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.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,66
0,1
0,0238
0,22
0,01

0,65
0,08
0,098
0
0,1

0,71
0,07
0,1063
0
0,71

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
nej

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)

Ja

Nej

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

2
255 af 759

Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Udviklingsredegørelserne for 2018
FRISØR

b.
Er udviklings-

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
Vi oplever at EUV forløbene er for korte, men håber at de nye ændringer der træder i kraft den 1.
januar 2018 vil løse problemet.
Det er ligeledes vigtigt, at overgangskravene til EUV elevers danskkundskaber samt matematiske
forståelse, følger øvrige danske elever, med en beståelseskarakter på mindst 02.
Skolerne har svært ved at læse bekendtgørelsen og uddannelsesordningen om hvornår multiple choice
prøven skal afvikles. Dette skal tydeliggøres når bekendtgørelsen ved lejlighed åbnes igen. Foreløbigt
er problemet løst i forbindelse med vores to årlige skolemøder.
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.
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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
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.

4
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er sket mindre ændringer i bekendtgørelsen som først er trådt i kraft fra 1/7-2017, hvorfor vi ikke
på nuværende kan vurdere 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:
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 har ikke været afholdt møder i 2017 med de lokale uddannelsesudvalg.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
Udvalget har ikke i det forløbne år haft fokus på kvaliteten i skolepraktik, da der ikke har været
anledninger til dette
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Nej

5
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uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Vi oplever ikke der er mangel på praktikpladser, men praktikvirksomhederne efterspørger mere at vi får
de rigtige elever ind i branchen. I de senere år ser vi at virksomhederne ønsker det er skolerne der via
grundforløbet, kan tilbyde egnede elever. Kvoten har de seneste år været for lille, men da kvoten for
2018 er forhøjet væsentligt, forventer vi det vil afhjælpe på situationen, så vi fremover får de rigtige
elever ind i branchen.
Så spørgsmålet om mangel på elever går mere på de rigtige elever i branchen og gerne flere mænd ind i
branchen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
499
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

550 - 600

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

550 - 600

Der er fortsat 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 arbejdsgiverorganisationen dofk har besluttet, at det er nødvendigt at iværksætte en målrettet
kampagne for at få flere – og de rigtige elever, ind i faget. Kampagnen er iværksat i 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
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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Ministeriet for Børn og Undervisning
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Att.: Pædagogisk konsulent Gert Nielsen

København den 13. oktober 2017

Indstilling om nedlæggelse af tre uddannelser
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) skal hermed indstille, at erhvervsuddannelserne frontline radio-tv-supporter, frontline pc-supporter
og metalsmed nedlægges, idet igangværende elever dog skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelser.
Indstillingen har følgende baggrund:
Vedrørende frontline radio-tv-supporter
MI konstaterer, at der ikke siden primo 2013 har været over 5 igangværende elever på frontline radio-tv-supporter. Ifølge oplysninger fra de studieadministrative systemer blev den sidste elev med ordinær uddannelsesaftale faglært i april 2016, og der er én igangværende elev i skolepraktik,
som færdiggør sin uddannelse januar 2018. I 2015 blev der etableret mulighed for skolepraktik med en kvote på 10 elever på uddannelsen. Denne
uddannelsesgaranti har ikke skabt mærkbar tilgang til uddannelsen. MI
vurderer, at arbejdsmarkedet ikke fremadrettet kommer til at efterspørge
kompetencer, som matcher denne uddannelse. Uddannelsen rummer dog
relevante kompetencer, der vil kunne opnås i regi af elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannelsen.
Vedrørende frontline pc-supporter
MI konstaterer, at der ikke siden medio 2007 har været over 5 igangværende elever på frontline pc-supporter. Ifølge oplysninger fra de studieadministrative systemer blev den sidste elev med ordinær uddannelsesaftale
faglært i august 2011. I 2015 blev der etableret mulighed for skolepraktik
med en kvote på 10 elever på uddannelsen. Denne uddannelsesgaranti har
ikke skabt yderligere tilgang til uddannelsen. MI vurderer, at arbejdsmarkedet ikke fremadrettet kommer til at efterspørge kompetencer, som matcher denne uddannelse. Uddannelsen rummer dog relevante kompetencer,
der vil kunne opnås i regi af data- og kommunikationsuddannelsen.
Vedrørende metalsmed
MI konstaterer, at uddannelsens aktuelle mål og indhold ikke er i stand til
at dække virksomhedernes kompetencebehov. Uddannelsen er på samme
tid udfordret ved det faktum, at aktiviteten er forholdsvist lav samtidig
med, at uddannelsen er sammensat af ret forskellige fagligheder, der ikke i
tilstrækkelig grad understøtter hinanden. MI konstaterer dog, at der stadig
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er et behov for uddannelsens kernefagligheder: metaltryk, gravør og metalsliber. MI vil i stedet dække behovet ved udbyde kernefaglighederne
som valgfrie uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet for industriteknikuddannelsens trin 1 (industriassistent).

Med venlig hilsen

Morten Ørnsholt
Sekretariatschef
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
Industriens Uddannelser
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Ministeriet for Børn og Undervisning
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Att.: Pædagogisk konsulent Gert Nielsen

København den 13. oktober 2017

Indstilling om nedlæggelse af tre uddannelser
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) skal hermed indstille, at erhvervsuddannelserne frontline radio-tv-supporter, frontline pc-supporter
og metalsmed nedlægges, idet igangværende elever dog skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelser.
Indstillingen har følgende baggrund:
Vedrørende frontline radio-tv-supporter
MI konstaterer, at der ikke siden primo 2013 har været over 5 igangværende elever på frontline radio-tv-supporter. Ifølge oplysninger fra de studieadministrative systemer blev den sidste elev med ordinær uddannelsesaftale faglært i april 2016, og der er én igangværende elev i skolepraktik,
som færdiggør sin uddannelse januar 2018. I 2015 blev der etableret mulighed for skolepraktik med en kvote på 10 elever på uddannelsen. Denne
uddannelsesgaranti har ikke skabt mærkbar tilgang til uddannelsen. MI
vurderer, at arbejdsmarkedet ikke fremadrettet kommer til at efterspørge
kompetencer, som matcher denne uddannelse. Uddannelsen rummer dog
relevante kompetencer, der vil kunne opnås i regi af elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannelsen.
Vedrørende frontline pc-supporter
MI konstaterer, at der ikke siden medio 2007 har været over 5 igangværende elever på frontline pc-supporter. Ifølge oplysninger fra de studieadministrative systemer blev den sidste elev med ordinær uddannelsesaftale
faglært i august 2011. I 2015 blev der etableret mulighed for skolepraktik
med en kvote på 10 elever på uddannelsen. Denne uddannelsesgaranti har
ikke skabt yderligere tilgang til uddannelsen. MI vurderer, at arbejdsmarkedet ikke fremadrettet kommer til at efterspørge kompetencer, som matcher denne uddannelse. Uddannelsen rummer dog relevante kompetencer,
der vil kunne opnås i regi af data- og kommunikationsuddannelsen.
Vedrørende metalsmed
MI konstaterer, at uddannelsens aktuelle mål og indhold ikke er i stand til
at dække virksomhedernes kompetencebehov. Uddannelsen er på samme
tid udfordret ved det faktum, at aktiviteten er forholdsvist lav samtidig
med, at uddannelsen er sammensat af ret forskellige fagligheder, der ikke i
tilstrækkelig grad understøtter hinanden. MI konstaterer dog, at der stadig
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er et behov for uddannelsens kernefagligheder: metaltryk, gravør og metalsliber. MI vil i stedet dække behovet ved udbyde kernefaglighederne
som valgfrie uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet for industriteknikuddannelsens trin 1 (industriassistent).

Med venlig hilsen

Morten Ørnsholt
Sekretariatschef
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
Industriens Uddannelser
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Gartner
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015
30
26
11
14
12

2016
95
100
53
81
46
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

*) 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:

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Gartneruddannelsen blev etableret i 2015 og der er dermed endnu ikke nøgletal for færdiguddannede.
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er stigende i takt med afløb af de to gamle gartneruddannelser.
Udvalget er opmærksom på antallet af elever optaget i skolepraktik og der iværksættes tiltag for at få
virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler fra start 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:

(Sæt kryds)

Ja

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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)
Udvalget vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for ændringer i gartneruddannelsen.

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.
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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
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:
(Skriv her)
Udvalget har revideret praksis for afholdelse af den afsluttende prøve på specialerne.
Trin 1 gartnerassistent er nedlagt. Det forventes, at nedlæggelsen på sigt vil have en positiv indflydelse
på beskæftigelsesfrekvensen for de færdiguddannede.
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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:
(Skriv her)
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
X

Nej

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
Udvalget arbejder til stadighed mod et tættere samarbejde mellem skolerne om skolepraktikken og
nedbringelse af antallet af elever i skolepraktik.
Der ses en stigende tendens til flere elever i delaftaler. Udvalget har drøftet udfordringerne med brug af
delaftaler med skolerne og vil følge op på dette. Delaftaler kan have den negative effekt, at
virksomhederne bliver mere interesserede i at indgå delaftaler fremfor ordinære aftaler, hvilket er med
til at fastholde eleverne i skolepraktik.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
(Eventuelle bemærkninger)
I forhold til antallet af godkendte praktikpladser ser der ud til at være tilstrækkelig kapacitet, men
udfordringen er, at en stor del af de godkendte praktikvirksomheder enten ikke har elever eller har
færre elever end de er godkendt til.
Desuden er der en geografisk skævvridning i antallet af praktikpladser, hvor især praktikpladserne inden
5
269 af 759

Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
(Gartner)

for væksthusgartneri er centreret på Fyn. Der er dermed et overskud af praktikpladser på Fyn, men
Jylland og Sjælland er i underskud.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
100
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

150

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

150

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer at antallet af skolepraktikelever kan nedbringes yderligere og at der dermed på sigt
vil blive indgået flere 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 ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget igangsætter i slutningen af 2017 nyt AUB projekt ”Faglig og geografisk mobilitet –
”mesterdating på Fyn”. En meget stor del af de godkendte praktikvirksomheder på gartneruddannelsen
tager enten ikke elever eller har færre elever end de er godkendt til. Der er behov for en koordineret
indsats med henblik på kontakt til alle godkendte virksomheder og afdækning af mulighederne for
praktikplads. Samtidig er der et stort behov for at gøre eleverne mere mobile både fagligt og geografisk.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen
13. september 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Gastronom
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 bekæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2016 ≥ 0,70.
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
Det fastsatte måltal for bekæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2016 ≥ 0,70.

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
2.504
1.870
250
610
188

2015
2.539
1.929
267
620
180

2016
2.521
1.929
158
385
180

271 af 759

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

2014
861
59
2015
0,73
0,1
0,011
0,11
0,03

2015
803
58

2016
0,73
0,11
0,0086
0,01
0,02

2016
-1
-1
2017
0,75
0,11
0,0099
0,04
0,03

Kommentarer til nøgletallene:
Note 1) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af Databanken.
Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler steg fra 2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 blev det
høje niveau i indgået aftaler fastholdt. Antallet er det højeste siden 2003, hvor der blev indgået 1.239
aftaler. Det er en stigning på 56 %. Udviklingen skyldes den positive vækst, som har præget
restaurationsbranchen over de senere år.
Restaurationsbranchen oplever i øjeblikket en begyndende tendens til mangel på elever til
gastronomuddannelsen. Derudover har udvalgets noteret sig, at skolepraktikelever er forholdsvis
kort tid i skolepraktik, hvilket tallene for optag af elever i skolepraktik fra 2015 til 2016 viser. Der er
steder i landet, hvor der er problemer med at få besat de ledige praktikpladser. Dette viser sig også i
antallet af elever optaget til skolepraktik, som er faldet med 38 % fra 2015 til 2016.
Beskæftigelsesfrekvensen, herunder forskel ift. etnicitet og køn, giver ikke anledning til anden
bemærkning, end at tallene for etnicitet i 2015 afviger forholdsvis meget ift. tallene i
beskæftigelsesfrekvensen for 2017.
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.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Grundforløbets 2. del er blevet ensrettet for gastronom- og tjeneruddannelsen, således at de skoler,
der udbyder de to uddannelser, har mulighed for at samlæse undervisningen. Derudover kan
uddannelse udbydes med eux.
Ændringerne trådte i kraft 15. juli 2017, hvorfor det er for tidligt at sige noget om, hvilken effekt de
har haft.
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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:
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 det bedst mulige
udgangspunkt for elevernes praktikuddannelse.
Udvalget udsteder godkendelse til virksomheder, der er gældende i 8 år, hvorefter virksomhederne på
ny retter henvendelse til udvalget om fornyelse af dets godkendelse, hvis virksomheden fortsat ønsker at
have eller ansætte elever efter udløbsdatoen. Dette for at sikre kvaliteten af elevernes
praktikuddannelsen.
Desuden har udvalget iværksat en informationskampagne til 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.
Dernæst følger udvalget med i de Lokale Uddannelsesudvalgs arbejde og drøfter
praktikuddannelsen med elever, som er ved at afslutte deres uddannelse.
Udvalget følger nøje med i elevernes karaktere til svendeprøven, sådan at det har mulighed for at
reagere, såfremt det viser sig, at eleverne ikke lærer tilstrækkeligt. Endvidere besøger udvalget hvert år
en afgangsklasse for at få elevernes input til nye tiltag til fornyelse af uddannelsen.
I sidste års udviklingsredegørelse oplyste udvalget, at Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel,
Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen havde besluttet at revidere AMU-kurset for
”praktikvejledere i hotel- og restaurationsbranchen”. Kurset er efter udvalgets opfattelse med til at
bidrager til at give oplærer i virksomhederne værktøjer til at skabe et konstruktivt forhold mellem
virksomhed og elev i elevens praktikuddannelse. Efteruddannelsesudvalget kan på bagrund af
ministeriets bevillig iværksætte denne revisionsopgave.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Udvalget følger løbende udviklingen i skolepraktik med de skoler, som er godkendt som
praktikcenter.
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Det fortløbende 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
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
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.
Udvalget kan konstatere, at der fortsat 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 til en branche, der konstant er i udvikling, og set i
forhold til en begyndende tendens til mangel på faglærte kokke.
Efter udvalgets beslutning om sammenlægning af specialerne smørrebrødsjomfru og cater 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. 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.
Udvalget overvejer sine muligheder for at tiltrække flere elever til uddannelsen. Dette kan bl.a. sker
ved, at ikke faglært personale, som er ansat i virksomhederne, kan bliver uddannet via det
strukturforløb om ”Fra ufaglært til faglært”, som Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel,
Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen har udviklet. På samme måde vil muligheden for eux
på uddannelsen kunne tiltrække flere elever.
Det er udvalgets vurdering, at en national indsats for at skabe flere praktikpladser, alene vil lede til
ikke besatte elevstillinger, hvilket vil kunne være skadeligt for praktikpladsmarkedet, idet det vil
kunne skræmme potentielle praktikvirksomheder væk.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
1.929
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

1.929

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

1.929

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget har en forventning om, at antallet af indgået uddannelsesaftale kan fastholdes, men at en
stigning vil kræve tiltrækning af flere elever. Branchen ville kunne ansætte flere elever, men uden en
øget søgning til uddannelsen, vil antallet af indgået aftaler ikke stige. Der er risiko for, at manglende
på elever vil få en negativ efter på antal indgået aftaler.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 21, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Uddannelsen mangler elever frem for praktikpladser. Udvalget finder derfor, at igangsættelse af
handlinger for at skabe flere praktikpladser vil være uden effekt, forudsat at der ikke tiltrækkes flere
elever til uddannelsen. Udvalget overvejer løbende mulighederne for at tiltrække flere elever.
Forhåbentlig vil tilføjelsen af eux, udpegning som fordelsuddannelse og udvikling af ”Fra ufaglært til
faglært”-forløb kunne tiltrække flere 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

1

§ 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Glarmesterfagets faglige udvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Glarmester
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
X
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
89
25
0
0
0

2015
88
43
0
0
0

2016
77
28
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
16
84

2015
19
80

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0,77

2016**

2017***

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Vi er bekymret over at antallet af igangværende uddannelsesaftaler er faldet godt 12 %. Efter vor
opfattelse skyldes det at der er for mange ledige lærepladser som ikke bliver besat eller ikke bliver besat
hurtigt nok. Det afspejler sig også i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for år 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

Nej

(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort

(Sæt kryds)

Ja

Nej

x
x

-/ændringsbehovet

Vi ser på justering af vore to specialer i forhold til udviklingen i branchernes behov.

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 3).
(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.
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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 3).
(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 3).
(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 lavet justeringer i svendeprøven, og implementering af et tættere samarbejde mellem faglig
udvalg og lokal uddannelsesudvalg fungerer.
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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:
Der arbejdes med at øge læringsudbyttet af praktiklogbøgerne samt rådgive virksomheder om
praktikuddannelsen og øget fokus på at benytte ny mesterlære
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

Der er ingen elever i skolepraktik.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Der er især mangel på elever, men der kan også bruges flere praktikpladser i forhold til forventningerne
til det fremtidige arbejdsmarkeds behov.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2018 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
28
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

40

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

45
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Der investeres mere i rekruttering af elever fra virksomhedernes og organisationers side.

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. Endvidere
hjælper med at få stillingsopslag på praktikpladsen.dk og jobnet.dk
Faglig udvalg varetage løbende synliggørelse af uddannelsen via internetside, deltagelse i brochure for
bygge- og anlægsområde. I år 2017 er en ny version af www.blivglarmester.dk blevet lanceret. Den vil
blive udbygget i den kommende tid og der vil fra organisationernes side blive udført markedsføring på
facebook og tilsvarende.
Det faglige udvalg planlægger også deltagelse i Skills 2018 for begge specialer.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Slagterfagets Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Gourmetslagter
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

773
335
18

719
354
6

722
444
21

18
59

25
68

9
12
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

233
75

220
71

.
.

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

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

0,81
0,1

0,87
0,82
0,08
n/a
0,0103
n/a
0,01
0,09

0,07

2017***

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget ser faldet i beskæftigelsesfrekvensen, som en reaktion på, at der i 2016 var en større stigning
i forhold til tidligere års svagt stigende beskæftigelse. Udvalget betragter det som positivt, at
beskæftigelsesfrekvensen over de seneste år er svagt stigende.
Forskellene i beskæftigelsesfrekvenser for kvinder og mænd er for 2017 mindre end 0,10. Det
bemærkes, at det er kvinder, der har den højeste beskæftigelsesfrekvens.
Udvalget ser positivt på stigningen i indgåede aftaler over de seneste 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
Udvikling af iværksætterkultur
Andet

Nej
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Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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.
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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 3).
(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 3).
(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 gennemført følgende ændringer:
Uddannelsen har ændret navn til Gourmetslagter, skoleundervisningen er opdelt i flere skoleperioder,
der er justeret i nogle af fagene, i forhold til indhold og varighed herunder etableret fag på højere
niveau. Der er udviklet et nyt fag til specialet Gourmetslagter delikatesse.
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Formålet med ændringerne var endvidere, at ændre uddannelsens image blandt de unge, ved at sætte
større fokus på fagets arbejde med forædling af kød- og pålægsprodukter samt arbejdet med
kvalitetsprodukter.
Det er endnu tidligt at vurdere de gennemførte ændringer i uddannelsen, der trådte i kraft juli 2017.
Det er dog udvalgets vurdering og forventning, at ændringerne vil have den ønskede effekt i forhold
til at etablere flere uddannelsesaftaler.

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. Der er i forbindelse med ændringerne af
uddannelsen i 2016/2017 vurderet, at det ikke var aktuelt at ændre i praktikmålene. 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 2017/2018 vurdere, om der er formuleringer i
godkendelsesskemaerne, der skal opdateres.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

Slagterfagets Fællesudvalg er løbende i dialog med medlemmer af LUU for bl.a. at sikre kvaliteten i
både praktikuddannelsen og i skolepraktikken. Udvalget søger endvidere, at deltage i LUU.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej

X
X

Udvalget konstaterer, at uddannelsen har tomme praktikpladser, hvorfor udvalgets indsats er rettet
mod rekruttering til uddannelsen.
Udvalget understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelsen ved DM i Skills, hvor der lægges
betydelige kræfter i understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve
afviklingen af konkurrencefaget i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
444
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

470

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

470

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Slagterfagets Fællesudvalg har en forventning om, at flere elever vil indgå uddannelsesaftaler i 2018
og 2019. Det sker på baggrund af moderniseringen af uddannelsen, som skal få flere unge til at vælge
en uddannelse som Gourmetslagter.

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:
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 gennemført 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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Gennemført en opdatering af uddannelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse.
Samt ændret navn på uddannelsen til Gourmetslagter for netop at lægge særlig vægt på kvalitets- og
forædlingsaspektet i uddannelsen. Der vil fremover være fokus på, om ændringer giver en øget
søgning til 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 herunder også at
tydeliggøre erhvervsuddannelsen for potentielle nye praktikvirksomheder.
Slagterfagets Fællesudvalg understøtter også synliggørelse af uddannelsen ved deltagelse i DM i Skills,
hvor udvalget lægger betydelige kræfter i understøtning af regionale, indledende konkurrencer og
selve afviklingen af konkurrencefagene.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Grafisk Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udX
fyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
84
39
0
0
121

2015
90
42
0
0
19

2016
106
57
8
30
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
32
78

2015
16
72

2016
21
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.
Note: Tallene for 2016 er trukket i EASY-P 27. september 2017.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,87
0,06
0
0
0

0,88
0,03
0
0
0

0,93
0
0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Den høje og i perioden stigende beskæftigelsesfrekvens viser uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Der er i perioden et stigende antal uddannelsesaftaler og en meget lille andel af elever i SKP.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej

b.
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Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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 3).
(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 3).
(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:
Efter forudgående aftale afprøver Tech College som landsskole pt. en model, der skaber en enkel og
gentagen struktur på hovedforløbet med et ekstra hovedforløb og tematiserede perioder med valgfri
specialefag. Modellen skal skabe volumen ved afholdelse af de valgfri specialefag samt imødekomme
virksomhedernes behov for mere langsigtet planlægning af elevens skoleuddannelse. Modellen afprøves frem til efteråret 2017, hvor modellen og uddannelsens fag evalueres i samarbejde med udvalget.
Der kan være behov for justeringer af fagbeskrivelserne og dermed ændring af uddannelsesordningen
i 2018.
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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:
Der henvises til udviklingsredegørelsen for 2017.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Uddannelsen udbydes på Tech College som landsskole. Udvalget holder en løbende og tæt kontakt til
skolen med opmærksomhed på skolens organisering af uddannelsen i regi af praktikcentret, herunder
opgaver, instruktion, opsøgende virksomhed mv.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige beX
skæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
(X)
(X)
Er der mangel på elever
(X)
(X)
Kapaciteten er udfordret af, at Tech College som landsskole er ene om at udbyde uddannelsen og
dermed ene om at skabe synlighed omkring uddannelsen over for virksomheder og potentielle ansøgere. Markeringen ovenfor dækker over, at der regionalt kan være ledige praktikpladser, og at elevernes geografiske mobilitet kan være en hindring for at besætte ledige praktikpladser.
Den opsøgende virksomhed over for virksomheder i hele landet er afgørende, både overfor virksomheder med elever og virksomheder med potentiale til at uddanne elever. Kvaliteten af uddannelsen er
ligeledes afhængig af en stabil og aktiv indsats fra skolens side. Udvalget er i dialog med skolen om at
etablere holdbare løsninger for at rekruttere elever fra hele landet og har fokus på at understøtte virksomhedernes lokale rekruttering gennem rekrutteringskampagne mv.
For uddybning af udvalgets handlinger for at imødegå en uhensigtsmæssig udvikling henvises til pkt.
6b III.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
57
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

70

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

80

Den demografiske udvikling med en periode med et stigende antal faglærte, der forlader arbejdsmarkedet sammenholdt med den høje beskæftigelsesfrekvens skaber et arbejdskraftbehov, der blandt andet blive dækker ind ved at indgå uddannelsesaftaler. Uddannelsen er en måde for virksomheder på
specialområder som emballage, etiket, flexo mv. til at uddanne kvalificeret 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
ikke-godkendte virksomheder.
Udvalget afsluttede AUB-projektet Flere grafisk teknikerelever på landkortet i december 2016 med en stigning på 27% i indgåede uddannelsesaftaler i forhold til året før og værdifulde erfaringer rigere. Projektet skabte en positiv opmærksomhed om uddannelsen og dens muligheder, som nåede langt ud i
branchen. Udvalget stillede AUB-midlerne til rådighed for skolens opsøgende arbejde og supplerede
med en særskilt bevilling på 50.000 til tilrettelæggelse af en særlig indsats over for ikke godkendte
virksomheder. Der blev desuden stillet forskellige former for informationsmateriale til rådighed for
indsatsen over for både godkendte og ikke godkendte virksomheder. Hovedaktiviteten har været
virksomhedsbesøg, professionelt informationsmateriale samt fokus på den lokale rekruttering. Udvalget har efterfølgende gennem løbende dialog med skolen, herunder praktikcentret opfordret til fastholdelse af det positive resultat og den goodwill, der er skabt hos virksomhederne, blandt andet som
anbefalet i rapporten om projektet.
Der henvises til afrapporteringen af AUB-projektet og dets resultater: http://www.grafiske-uddannelser.dk/media/1308/afrapportering_januar-2017.pdf.
Udvalget har august 2017 igangsat en digital rekrutteringskampagne. Kampagnen løber over et år
med løbende opgørelse af resultater og dialog med vores samarbejdspartnere og interessenter, herunder skolerne. Læs mere på www.grafiske-karriereveje.dk. Kampagnen skal rekruttere elever og praktikpladser til de grafiske erhvervsuddannelser med brug af medier som Elevplads.dk, Google Søgeord, Google Display samt Facebook og Instagram.
Med kampagnen skabes en ny bevidsthed om uddannelsernes indhold og muligheder gennem unge
rollemodeller og ambassadører, der fortæller om hverdagen på uddannelsen. En karrierefilm viser

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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fællesheder mellem uddannelserne og fagets muligheder og suppleres af film om den enkelte uddannelse. Både skoler og virksomheder har mulighed for at bruge materialer fra sitet. Der er f.eks. mulighed for at få sin virksomheds logo på sitet med link til egen hjemmeside, hvis man ønsker at profilere
sig på kampagnesitet.
Der henvises i øvrigt til udviklingsredegørelsen for 2016 med omtale af de generelle handlinger til tilvejebringelse af praktikpladser i godkendte og ikke godkendte virksomheder.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
9. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Greenkeeper og
Groundsman uddannelsen.
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
109
43
0

2015
98
36
0

2016
105
56
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
48
88

2015
21
78

2016
34
-

*) 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:

2015*

2016**

2017***

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

0,90
0,05
0

0,86
0,06
0,0213

0,92
-

0,88

0,87

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen svagt stigende, både hvad angår volumen, tilgang til
uddannelsen og antallet af uddannelsesaftaler.
Antallet af udlærte er stabilt, 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 2014 og 2015
er udlært henholdsvis 57 og 37 elever.
Det faglige udvalg skønner, at forskellen i beskæftigelsen fordelt på køn 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.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens områdeog tilgrænsendeområder

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

Nej
x
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

x
x

Nej
x
x
x

Det faglige udvalg ønsker at nedlægge grundfaget naturfag og i stedet tilføje grundfaget biologi, da
det vil give en bedre sammenhæng med de øvrige fag i greenkeeper og groundsman uddannelsen.
Endvidere ønsker udvalget, at tilføje nye uddannelsesmål, som indeholder anatomi, løfteteknik,
brugen af værnemidler, basal viden om sikkerhed, maskiner samt sundhed/livsstil – da udvalget
ønsker mere fokus på arbejdsmiljø i uddannelsen.
Der er et ønske om at foretage justeringer på maskindelen, således at det sikres, at eleverne får en
mere grundlæggende forståelse herfor, samt at få tilføjet mere gødning, græs samt berøring af IPM
begrebet i uddannelsen. Det er tanken, at nedskære plantekendskabsdelen, beskæring osv. på denne
bekostning.
Det faglige udvalg er i gang med at udarbejde fælles nye rammer for svendeprøven på greenkeeper og
groundsman uddannelsen. Det betyder, at der vil være småjusteringer i uddannelsesordningen under
punktet: Svendeprøve.

4. Udvalget bedes redegørefor 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 3b.
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
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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
NOTE:
Udvalget skønner, at der ikke vil komme yderligere udgifter med de nævnte ændringer.
Dog undrer udvalget og skolerne sig over, hvorfor greenkeeper og groundsman uddannelsen er
placeret i en takstgruppe, som giver væsentligt mindre i taxametertilskud end de øvrige grønne
uddannelser, taget i betragtning af, at greenkeeper og groundsman uddannelsen er en meget
maskintung uddannelse, som fuldt ud kan sidestilles med de øvrige grønne uddannelser.
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

1

Særligt for ændringsønskervedr. trin gælderdet, 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 lovensog bekendtgørelsens bestemmelser, herunderom afspejlingaf 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:
Følgende ændringer er foretaget og er trådt i kraft med virkning pr. 15. juli 2017.
•

Trin 1 greenkeeper groundsmanassistent er nedlagt

•

Ændringer i henvisningerne i samtlige skemaer i uddannelsesordningen, da der er nedlagt 2
kompetencemål 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)
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
De lokale uddannelsesudvalgsrepræsentanter har en væsentlig rolle i kvalitetssikringen.
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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.
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.
Praktiklogbogen kan ses og downloades på www.blivanlægsgartner.dk
Det faglige udvalg har i samarbejde med skoler der udbyder det fælles grundforløb for anlægsgartner
og greenkeeperuddannelsen, udarbejdet nye fælles rammer for den fælles grundforløbsprøve. De nye
rammer er taget i brug. Skolerne er meget positive overfor de nye fælles rammer der sikre en ensartet
kvalitet på skolerne. Skolerne savner dog, at grundforløbsprøven strækker sig over længere tid, da
eleverne gerne vil vise deres håndværk i et lidt større perspektiv, som ikke kan løses på 7 timer.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
I. Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
X
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever

Nej

Branchen har behov for flere faglærte med et højt kompetenceniveau. Erhvervsuddannelsen til
greenkeeper og groundsman er altafgørende for at opretholde det høje niveau i branchen.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
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Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

56

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

60

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

65

(Indsæt tal)

Der er tale om en branche med gode beskæftigelsesmuligheder. I de forgangne år har tendensen
været, at der er indgåede uddannelsesaftaler med en lille stigning hvert år. Der forventes derfor, at
tilgangen af uddannelsesaftaler øges en smule i løbet af 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.
Det faglige udvalg og tilhørende lokale uddannelsesudvalg har løbende AUB-projekter og aktiviteter i
gang. Her opsøges potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder.
Der er søgt AUB midler til følgende AUB projekter efterår 2017 – men desværre modtaget afslag.
Ansøgninger efteråret 2017
Greenkeeper/
Groundsman
Anlægsgartner/greenkeeper

Flere lærlinge til
AMU
Greenkeeper/Groundsman
Nordjylland uddannelsen
01.10.2017 31.12.2018
Roskilde
Tekniske
Skole
Tag en elev før GF2
01.10.2017 31.12.2018

20
uddannelsesaftaler
25
uddannelsesaftaler

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.

Forventet omfang af redegørelseog 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
2 § 43, stk. 2. De faglige udvalgog de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke

for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som derer 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 virksomhedernesstørrelse og teknologiske udvikling. Et
fagligt udvalg kan af virksomhederforlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder.

302 af 759

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Guld- og sølvsmed
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

57
23
7

52
18
8

65
35
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

32
80

23
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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,43
0,16
n/a
n/a
n/a

0,75
0,19
n/a
n/a
n/a

0,69
n/a
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) noterer sig, at beskæftigelsesfrekvensen er faldet
sammenlignet med sidste år. MI vil overveje, om der skal tages initiativ til at ændre uddannelsen, jf.
analyseerfaringerne, som er opsummeret i pkt. 4.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X
X

Nej

(Sæt kryds)
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Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
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 MI mener der vil være
beskæftigelse til inden for faget efter endt uddannelse. Metalindustriens Uddannelsesudvalg har her i
2017 gennemført en analyse af uddannelsen og områdets kvalifikationsbehov, med henblik på at få et
ajourført billede af vægtningen af uddannelseselementerne i uddannelsen. Her blev det især fastslået,
at:


”Håndværksbaseret smykketeknik” ønskes vægtet højere i skoleundervisningen end faget
”International handel med guld og sølv” på guldsmedeuddannelsens trin 1 (Butiksguldsmed)



”Håndværksbaseret smykketeknik” og Illustrationer og modelarbejde i guld ønskes vægtet
højere i skoleundervisningen end fagene ”International handel med guld og sølv” og
”lavteknologisk støbning” på guldsmedeuddannelsens trin 2 (Guldsmed)

Guld- og sølvsmedene i Danmark arbejder i høj grad med målrettet unikaproduktion,
reparationsopgaver, prototyper og kvalitetssikring af internationalt producerede produkter. Lige
præcis guld- og sølvsmedeprofiler, hvor stærke faglige håndværkskvalifikationer, design og
innovationsevner samt ikke mindst forretningsforståelse og markedsføring, går op i en højere enhed.
Branchen i Danmark er nemlig præget af mange mindre håndværksbaserede virksomheder som igen,
er et resultat af, at mange færdiguddannede guld- og sølvsmede (ædelsmede) nedsætter sig som
selvstændige.
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 fik ikke i undersøgelsen, helt entydige svar på områdets
eventuelle efteruddannelsesbehov. Dette behov vil blive søgt gennemført og belyst i 2018/19 i form
af en AMU analyse om branchens fremtidige kvalifikationsbehov.
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
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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 3).
(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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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
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 2017 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Der findes 215 praktikvirksomheder som - inden for et eller flere af de to trin - er godkendt til at
praktikuddanne lærlinge på Guld- og sølvsmede uddannelsen. Det er en lille stigning (5 %) i forhold
til sidste år. Omvendt er det 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 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

40

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.

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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Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for Handelsuddannelse med specialer
1. Redegørelsen
Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til
X
og med 6.

2. Udvalget bedes indsætte og 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.

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

2014

2015

2016

1438
860
80
176
113

1470
872
97
174
173

1509
993
157
256
252

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

614
77

616
76

2016
731
71

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,83
0,11
0,0009
0,10
0,04

0,82
0,09
0,0067
0,18
0,01

0,82
0,09
0,0114
0,40
0,06

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
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***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nøgletallene viser en god og positiv udvikling i indgåede uddannelsesaftaler samt
beskæftigelsesfrekvens for de nyuddannede, og den positive udvikling er fortsat i første halvår af 2017,
hvor Handelsuddannelsen er udpeget til at være fordelsuddannelse.
Udvalget konstaterer, at andelen af aftaler med voksne falder på den nye version af uddannelsen efter
reformen, og at det kan skyldes, at en række voksne må henvises til at opkvalificere sig i en række fag
uden for EUD-regi forud for opstart på grundforløb, og at voksne ikke kan opnå uddannelsesaftaler,
hvis de indplaceres i EUV2 med afkortede praktikforløb.
Udvalget følger løbende udviklingen inden for de 7 brancheretninger og storkundeprofilen, som er
knyttet til specialet Handelsassistent, salg. Brancheglidninger og deraf følgende ændrede faglige
kompetenceprofiler kan betyde, at brancheretninger som f.eks. Stål vil blive mindre aktuelle end hidtil.
Udvalget følger derfor udviklingen tæt.
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Udvalget bemærker, at der er en forskel på 0,40 fordelt på etnicitet. Stigningen i forskellen på
beskæftigelse fordelt på etnicitet kan forklares med, at 17 ud af de 33 elever med anden etnisk
baggrund, som indgår i årets opgørelse, har færdiggjort deres uddannelse i skolepraktik, og derfor vil
deres beskæftigelsesfrekvens generelt være lavere end den for elever med dansk baggrund, hvor kun 32
ud af 632 har færdiggjort deres uddannelse i skolepraktik.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen ser et behov for uddannelse inden for digital handel og vil
imødese dette behov med udvikling af et speciale inden for Digital Handel.
Samtidigt vil udvalget justere bekendtgørelsens meritbilag og fjerne standardafkortningen på 6 måneder
i praktikperioden for voksne elever, på baggrund af en gennemført anden merkantil uddannelse for alle
specialerne. Det er standardafkortningen for en gennemført finansuddannelse,
eventkoordinatoruddannelse, detailhandelsuddannelse og kontoruddannelse, som fjernes.
Udvalget ønsker at udfordre alle elever på Handelsuddannelsen, så de bliver så dygtige som muligt, og
vil derfor udvikle talentspor og fag på højere niveau Ekspert.
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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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen ønsker at oprette et nyt speciale inden for Digital Handel.
Dette skal ses i lyset af, at brancherne efterspørger faglærte medarbejdere med specifikke kompetencer
indenfor digital handel. og at de nuværende specialer inden for Handelsuddannelsen ikke indeholder
uddannelse i disse specifikke kompetencer.

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 for Handelsuddannelsen ønsker at oprette et nyt speciale: Digital Handel.
Branchen efterspørger faglærte medarbejdere med specifikke kompetencer inden for digital handel.
E-handel er i stigende grad måden af købe ind på, også når virksomheder handler med hinanden.
Stadig større andele af salg i engroshandlen (B2B) sker på internettet. De digitale muligheder har øget
konkurrencen markant og stort set alle brancher er udsat for international konkurrence. Distribution
og betaling foregår lettere og handlen på tværs af landegrænser og især internethandel og e-handel
øges. Danske virksomheder har brug for medarbejdere, der behersker de nyeste teknologier og forstår
at arbejde i en international kontekst.
En ny analyse fra DI Handel viser, at danske virksomheder inden for industri, engros- og detailhandel
klarer sig bedre, når de sælger på deres hjemmemarked og til eksportmarkederne via e-handel.
Analysen viser, at virksomheder med e-eksport tjener i omegnen af 30 pct. mere end virksomheder,
der har ”traditionel” eksport1.
En survey blandt DI Handels medlemmer (november 2016)2 viser, at manglende ressourcer (83%) og
kompetencer (72%) i virksomheden er de to største udfordringer for de virksomheder, der påtænker at
starte digitalt salg. Samme survey viser, at 9 ud af 10 virksomheder med webshop har opnået gevinst i
form af større omsætning, øget fleksibilitet på marked og ikke mindst flere kunder.
I surveyen ”Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder” fra august 20163 tilkendegiver de
medvirkende virksomheder, at der er behov for e-handelskompetencer på samtlige niveauer af
virksomheden og 94% af virksomheder med e-handel har behov for at udvide eller opkvalificere ehandelskompetencerne.

DI Analyse, juni 2017
E-handelspanel, Survey blandt DI Handels medlemmer, November 2016.
3 Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder, Survey blandt DI Handels medlemmer, August 2016.
1
2
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I en B2B e-handelsanalyse gennemført af DI Handel i samarbejde med Epinion (2017) vurderer
virksomhederne, at et øget fokus på digital handel er et nødvendigt konkurrenceparameter4. For
virksomheder med websalg er de største barrierer for videreudvikling af deres e-handel integration af
IT systemer og manglende viden og medarbejdere.
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen vil imødekomme dette behov ved at oprette et nyt speciale
i Handelsuddannelsen:
 Digital Handel
Det nye speciale Digital Handel skal sikre, at brancherne indenfor digital handel kan ansætte
medarbejdere med de rette specialiserede kompetencer i form af faglært arbejdskraft. Det nye speciale i
Digital Handel skal også sikre innovation og iværksætteri i de pågældende brancher.
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen og Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har
besluttet, at der skal udbydes et fælles speciale i Digital Handel gældende for begge uddannelser. Dette
initiativ er begrundet i, at De faglige Udvalg for Handelsuddannelsen og Det faglige Udvalg for
Detailhandelsuddannelser ser mange snitflader i digital handel mellem B2C og B2B.
Oprettelse af talentspor
Uddannelsen udbydes med talentspor, enten som en kombination af valgfrie specialefag eller som en
del af det obligatoriske specialefag. Udviklingen vil betyde ændring af bekendtgørelsens § 1.
Fag på Ekspert niveau
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen vil udvikle valgfri specialefag på det valgfrie højere niveau
Ekspert for at sikre, at alle elever bliver udfordret mest muligt inden for alle specialerne, herunder
undersøge behovet for fag inden for relevante faglige områder, eksempelvis salg.
Meritbilag
Udvalget har i 2015-17 set en tendens til færre aftaler med voksne elever på den nye reform-version af
uddannelsen. 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 Handelsuddannelsen og de øvrige
merkantile uddannelser, som udvalget havde forudsat ved fastlæggelse af meritbilaget. Derfor vil
udvalget justere bekendtgørelsens meritbilag og fjerne standardafkortningen på 6 måneder på
baggrund af en gennemført anden merkantil uddannelse for alle specialerne.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
4

B2B e-handelsanalyse 2017 – Virksomhedernes syn på digitalisering af handel, DI Handel og Epinion.
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a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin5
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

x
x
-

Ad. b) Speciale
 Specialet Digital Handel
Ansøgning vedlagt.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Meritbilag
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,
Kontoruddannelse og Detailhandelsuddannelse, som fjernes jf. bemærkningerne ovenfor
indledningsvist i afsnit 4.
Udvalget vurderer, at ændringen i praktiktiden for voksne ikke har økonomiske konsekvenser.
Grundforløbet til hhx
Det faglige udvalg har den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for Kontoruddannelser,
Detailhandelsuddannelser og Eventkoordinator indstillet, at elever med hhx baggrund giver
standardmerit for hele grundforløbet. Baggrund og argumentation fremgår af indstillingen samt
efterfølgende fremsendt notat.
Ad. b) Speciale
Talentspor inden for alle specialer
Uddannelsen udbydes med talentspor, enten som en kombination af valgfrie specialefag eller som en
del af det obligatoriske specialefag. Udviklingen vil betyde ændring af bekendtgørelsens § 1.
Fag på Ekspert niveau
5

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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Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen vil udvikle valgfri specialefag på det valgfrie højere niveau
Ekspert for at sikre, at alle elever bliver udfordret mest muligt inden for alle specialerne, herunder
undersøge behovet for fag inden for relevante faglige områder, eksempelvis salg.
Udvalget forventer at udvikle yderligere fag på Ekspert niveau i løbet af 2018.
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 3).
(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
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Pr. 1. juli 2017 er der oprettet en ny profil ”Storkunder” inden for specialet Salgsassistent, og det er
endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt oprettelsen af profilen fungerer 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:
Udvalgets praktikmål er operationaliseret i godkendelsesskemaer og vejledende praktikplaner, hvor
oplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhed og elev ved at sammensætte oplæringen af en række
forskellige arbejdsfunktioner og med forskellig oplæringsdybde (taksonomi). Det faglige udvalg
reviderede senest alle praktikmål i 2012, og følger løbende behovet for justering.
6
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Kompetencen til at godkende nye praktikpladser er delegeret til de lokale uddannelsesudvalg, og
godkendelsesprocedure og praksis er derfor beskrevet og dokumenteret i vejledninger mv til de lokale
uddannelsesudvalg for at sikre en gennemsigtelig og saglig behandling af alle virksomheder, og der er
fastlagt procedure for at sikre, at de lokale uddannelsesudvalg kontakter de faglige udvalg om nye
virksomhedstyper, brancheglidninger mv.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

x
Det faglige udvalgs tiltag i forhold til at sikre kvalitet i praktikken fremgår ovenfor.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
Der har de seneste år været en positiv udvikling i indgåede aftaler, og tilsvarende har
beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede været god og ligger fortsat stabilt på 0,82.

Nej

x

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
993
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

1.100

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

1.200

Udvalget forventer en positiv praktikpladsudvikling med et stigende antal uddannelsesaftaler. Det
skyldes dels, at EUD-reformen indførte et obligatorisk EUX-forløb for kontoruddannelsen, og dels at
der er en stigning i efterspørgslen på faglært arbejdskraft inden for B2B branchen. Kombinationen af
ovenstående vil betyde en stigning i antallet af praktikpladser på Handelsuddannelsen.
Desuden er uddannelsen i 2017 udpeget til at være fordelsuddannelse, og det kan tilsvarende have en
positiv effekt på praktikpladsudviklingen.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 26, 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 2018. Målsætningen for
Handelsuddannelsens deltagelse er at markedsføre uddannelsen og derigennem øge kendskabet til
uddannelsen blandt de besøgende folkeskoleelever og deres forældre.
Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen drøfter endvidere branding af uddannelsen overfor
virksomheder og potentielle elever. Dette sker allerede på udvalgsmøderne, i arbejdsgrupper, og i
kampagner overfor elever samt besøg på virksomheder og skoler. Handelsuddannelsen har endvidere
fået sin egen Facebook-side med henblik på at nå den relevante målgruppe m.v.
Det faglige udvalg er i gang med at afdække og definere uddannelsens ”DNA” efter reformen med
henblik på at tilpasse udvalgets kommunikation om og markedsføring af Handelsuddannelsen i forhold
til den nye situation.
Med udbudsrunden 2017 blev der godkendt yderligere 3 skoler til uddannelsens hovedforløb, og de nye
skoler deltager i udvalgets årlige møde med hovedforløbsskolerne og udvalget forventer, at de nye
skoler tilsvarende vil bidrage positivt til markedsføringen af uddannelsen.
Det faglige Udvalg har besluttet at udvikle et nyt speciale inden for Digital Handel. Ved oprettelse af det
nye speciale indenfor Digital Handel, etableres der mulighed for at oprette nye praktikpladser ved
godkendelser af nye ikke- godkendte virksomheder som praktiksted samt i nuværende allerede
godkendte virksomheder.
Udvalget støtter alle lokale initiativer og AUB-projekter, og der er i foråret 2017 bevilliget AUB midler
til fem nye projekter.
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.
markedsføringskampgen med links m.m.
Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

6

§ 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Transporterhvervets Uddannelser
September 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til havn og terminal
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

X

2. Udvalget bedes indsætte og 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:

2014

2015

2016

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

18

13

29

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

5

21

32
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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:

2014

2015

2016

Fuldførte *

23

12

-

Fuldførelsesprocent **

100

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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data

Ingen
data

1,02

Videreuddannelsesfrekvens

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Selvstændighedsfrekvens

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

Ingen
data

Ingen
data

0,0

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data

Ingen
data

0,0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.
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Kommentarer til nøgletallene:
Det faglige udvalg kan konstatere, at der var væsentlig flere igangværende uddannelsesaftaler og
indgåede uddannelsesaftaler i 2016 end de foregående år. Det er dog stadig en relativ lille uddannelse
i forhold til volumen, og det faglige område er stadig under opbygning: Det er et hidtil ufaglært
område, hvor det her i begyndelsen i hovedsagen er allerede ansatte medarbejdere, der skal uddannes
til faglært niveau. Dette kan også ses af den høje beskæftigelsesfrekvens. Det faglige udvalg har
imidlertid stadig en forventning om, at der de kommende år vil ske en øget tilgang til uddannelsen –
herunder også flere unge elever (EUD).

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej

Nej

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov

320 af 759

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin5
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 3).
(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
5

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin1
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 netop foretaget nogle få rettelser i uddannelsen i forbindelse med udstedelse af ny
uddannelsesbekendtgørelse, som varslet i udviklingsredegørelsen. Ændringerne vedrørte varigheden
af EUV-forløb, samt i forhold til godskrivning. Det er det faglige udvalgs opfattelse, at ændringerne
har haft de ønskede virkninger.

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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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 udvikle 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.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Nej
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
(X)
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.
I.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
32
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

36

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

40
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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. 26, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
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.
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 udvikle 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

6

§ 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.

324 af 759

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelse (FUHA)
Oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk
assistent
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen: X
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
46
27
0
0

2015
40
27
0
0

2016
51
35
0
0
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

0

0

0

2014
24
80

2015
23
83

2016
Uopl.
Uopl.

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
D: dansk, A: anden, F: forskel

0,94
0,00

0,97
0,04
0,0161
D: 0,98
A: uoplyst
F: Ca. 0,02
K: 0,97
M: uoplyst
F: 0,03

0,89
Ikke oplyst

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
K: kvinder, M: mænd, F: forskel

D: 0,91
A: uoplyst
F: ca. 0.09
K: 1,0
M: uoplyst
F: 0

D: 0,97
A: uoplyst
F: ca. 0,03
K: 0,92
M: uoplyst
F: 0,08

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler og dermed også igangværende uddannelsesaftaler er stigende.
Dette skyldes især en stigende interesse fra de private virksomheder på høreapparat-området
(audiospecialet). Der er mere stabilt optag på optag på neurospecialet.
Udvalget kan ikke genkende oplysningerne om, at der ikke er praktikpladssøgende elever med
afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det aktuelle år, idet udvalget oplever meget aktivt søgende elever.
Muligvis kan forklaringen være, at elever og ansættende myndigheder på dette fagområde ikke tager
udgangspunkt i opslag via praktikpladsen.dk, og at deres søgemønstre derfor ikke kan registreres i
ministeriets system.
Fuldførelsesprocenten er lidt over 80, hvilket udvalget finder tilfredsstillende. Det lave elevtal
betyder, at få ophørte elever betyder forholdsmæssigt stor procentuel udsving.
Beskæftigelsesfrekvensen er meget høj (over 90) og afspejler god sammenhæng mellem efterspørgsel
og uddannelseskapacitet. Der er ingen ledighed på området.
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Videreuddannelsesfrekvensen er meget lav, hvilket afspejler, at videreuddannelsesmulighederne er få,
men også at mange elever betragter hospitalsteknisk assistentuddannelsen som toppen af karrieren.
Selvstændighedsfrekvensen er meget lav. På neuro-området kan uddannelsen ikke give grundlag for
selvstændig virksomhed.
På audioområdet etablerer en del audiologiassistenter egen virksomhed (høreklinik), men da der er
krav i minimum 2 års erhvervserfaring forinden for at blive godkendt af Delta, sker etableringen på
et senere tidspunkt i karrieren end statistikken indfanger.
På grund af det lille elevtal for færdiguddannede mænd og elever med anden etnisk herkomst er det
ikke muligt at opgøre forskel i beskæftigelsesfrekvens opgjort på køn og etnicitet. Det er tydeligt, at
det fortrinsvist er danske kvinder, der gennemfører 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
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Valgfrit fag i innovation og iværksætteri ønskes slettet fra uddannelsesordningen, da faget ikke
efterspørges. Der trænes et blik for innovation og iværksætteri i de obligatoriske fag.

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
x
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
På baggrund af ønske fra praktikstederne ønskes indført et praktikmål, så alle elever på audiospecialet lærer at lave aftryk til hørepropper.
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FUHA ønsker at ændre i fagmålene for enkelte uddannelsesspecifikke fag idet niveauet mellem
avanceret og ekspert ikke er beskrevet tydelig nok.

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.)
Fagligt udvalg har modtaget en henvendelse fra ministeren om, at vurdere overgangskravene til
hovedforløbet, idet ministeriet har fået en tilbagemelding om, at GF 2 opleves som et presset forløb.
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 3).
(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 3).
(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
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Det forventes, at der er behov ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen (grundfagsniveauer i
overgangskravene).
Ad. b) Speciale
Der ønskes enkelte, fortrinsvist tekniske, ændringer af fagmål i uddannelsesordningen.
Der ønskes indføjet et nyt praktikmål og slettet et fag, der ikke bruges
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 3).
(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 har udviklet et eux-tilbud til uddannelsen med de nødvendige tilpasninger af fag og
praktikmodeller i uddannelsen. Udbyder af uddannelsen har meddelt, at man ikke kan opretholde et
udbud af eux-sporet, da uddannelsen er så kort, at den nødvendige fleksibilitet ikke kan opnås.
Udvalget afventer den centrale evaluering af eux-bekendtgørelsen inden der foretages 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.
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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 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

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
x
Der er stor søgning til uddannelsens grundforløb, men ikke alle kan få en praktikplads.
Virksomhederne melder om vanskeligheder ved at besætte barselsvikariater pga. høj
beskæftigelseskvotient og lav ledighed.
Virksomhederne viser øget interesse for at ansætte elever.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

35
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Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

40

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det faglige udvalg forventer at antallet af praktikpladser til rådighed for neurofysiologiassistentelever
vil være uforandret måske med en-to elever mere.
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
ikke-godkendte virksomheder.

Fagligt Udvalg afholder hvert andet år konferencer med alle godkendte praktikvirksomheder om
udviklingen på uddannelsens område. Her drøftes også muligheder for flere praktiksteder.
Skolen afholder hvert år en jobcafé, hvor der er opbakning fra godkendte praktiksteder om at
præsentere deres elevjobtilbud for grundforløbselever.
Fagligt udvalg har støttet en ansøgning fra det lokale uddannelsesudvalg om AUB-midler til
opsøgende virksomhed for at øge antallet af godkendte praktiksteder.
Som led i projektet har skolen aflagt besøg hos allerede godkendte praktiksteder indenfor
neurospecialet for at drøfte muligheden for at ansætte flere elever, herunder muligheden for at
ansætte elever, hvor praktikplads-godkendelsen ikke bruges.
Samme indsats vil i det kommende år blive gjort i forhold til praktiksteder indenfor audiospecialet,
her også med særlig indsats i forhold til at opsøge ikke-godkendte praktiksteder.
Projektet vil tillige udvikle tilbud til alle godkendte praktikvirksomheder om støtte ved ansættelse af
en elev, blandt andet tjekliste ved ansættelse og opstart af elevforløb, tjekliste til praktisk introduktion
i klinikken, samtaleark til forventningsafstemning samt vejledning om 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Industrioperatør
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
346
258
0
0
0

2015
401
349
5
5
5

2016
324
464
45
53
5

Nøgletal:

2014

2015

2016
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

366
93

268
94

303
95

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,97
0,01

0,97
0,01

0,96
Ingen
data

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

0,005
0,98/1,02 0,99/0,95 0,95/0,97
0,97/0,99
0
0,98/0,94

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der har været en stor fremgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Dette skyldes bl.a. at
uddannelsen er blevet mere udbredt i især pharma- og fødevareindustrien.
Udvalget holder nøje øje med antallet af skolepraktikelever og er i tæt dialog med
skolepraktikcentrene. Antallet forventes ikke at stige til et højere niveau i løbet af 2017.
Uddannelsen har fortsat en meget høj fuldførelsesprocent og er tæt på fuld 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:
Ja
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
X
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Udvalget forventer, at de identificerede udviklingsbehov vil give anledning til ændring i uddannelsens
bekendtgørelse, meritbilag 1 samt uddannelsesordningen.

334 af 759

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Danske virksomheder efterspørger i stigende grad operatører, der besidder digitale kompetencer og
samt teknisk faglighed og forståelse, ikke mindst inden for automatiske processer og produktion.
Udviklingen er drevet af den teknologiske udvikling, der præger den danske industriproduktion som
forventes at være tiltagende.

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 bekendtgørelsen under ”Kompetencer forud for optagelse til
skoleundervisning i hovedforløbet”
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6.
Her ønskes det tilføjet, at eleven ligeledes kan blive optaget ved at have bestået grundforløbet på
procesoperatøruddannelsen.
Udvalget og de skoler, der både uddanner industri- og procesoperatører, vurderer, at elever der lever
op til overgangskravene under ”Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i
hovedforløbet”, som beskrevet Bekendtgørelsen for procesoperatør vil være helt klar til
hovedforløbet på industrioperatøruddannelsen.
2) Der ønskes en opdatering af meritbilag 1, hvor udvalget ønsker at præcisere godskrivning for
gennemført AMU-forløb
3) Det vurderes, at der er behov for at styrke de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag i
uddannelsesordning. Dette skyldes stigende tekniske krav på virksomhederne, hvor især digitalisering
og øget automation stiller større krav til operatørernes kompetencer.
Udviklingsudvalget vil derfor at undersøge behovet for at øge antallet af obligatoriske fag, der
omhandler tekniske kompetencer. Dette kan ske ved at inddrage 1 uge af de valgfri
uddannelsesspecifikke fag, som er beskrevet i den nuværende uddannelsesordning. Dette vil sikre at
alle udlærte industrioperatører har en godt grundlæggende kendskab til nyeste anvendte
produktionsteknologier.
4) Udvalget ønsker ultimo 2017 at afklare, hvorvidt der behov for en justering af uddannelsens
praktikmål, hvilket kan give behov for ændringer i uddannelsens uddannelsesordning.
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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 3).
(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 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
Ændringerne vil blive i uddannelsesordningen som følge af ændringer i antallet af obligatoriske
uddannelsesspecifikke fag og antallet af valgfri uddannelsesspecifikke fag.
Det forventes ikke, at der vil være økonomiske konsekvenser af ændringen, da de samlede antal
skoleuger ikke stiger.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
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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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 3).
(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:
1) Udvalget ønskede at tilføje et kompetencemål til uddannelsen, der tydeliggør behovet for
kendskabet til nyeste teknologiske udvalg og dets indflydelse på industriel produktion samt et
kompetencemål vedr. indsamling og behandling af datamængder. Disse kompetencemål er
indskrevet i slutmålene for industrioperatøruddannelsen trin 1 og 2.
2) Udvalget ansøgte til sidste års udviklingsredegørelse om at omskrive uddannelsens praktikmål
og den måde, som ”2 års relevant erhvervserfaring” defineres således, at der blev bedre
match mellem disse. Udvalget har på baggrund af dette indskrevet arbejde med lager og
logistik som relevant erhvervserfaring i meritbilaget, således at dette også giver standardmerit
for uddannelsens praktikmål inden for lager og logistik
3) Udvalget oplyste sidste år, at man ville følge udviklingen inden for vaskerikurser i regi af
AMU med henblik at sikre, at der er opdaterede vaskerikurser i industrioperatøruddannelsens
valgfrie specialefags katalog. Denne aktivitet har udvalget gennemført.
4) Udvalget ønskede ved sidste års udviklingsredegørelse at lave en oversigt over relevant AMU,
der skal vejlede i forhold til en evt. afkortning af industrioperatøruddannelsens grundforløb
2. Udvalget har på baggrund af dette udarbejdet ny uddannelsesordning, hvor der er oversigt
over vejledende merit for en række AMU-kurser inden for industriens område.

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:
Der foregår en løbende kvalitetsudvikling af praktikuddannelsen via den løbende feed back fra
uddannelsens lokale uddannelsesudvalg og de udbydende skoler. Derudover følger udvalget nøje
elevernes besvarelser vedr. deres oplevede kvalitet af praktik, der fremgår af den årlige
elevtrivselsundersøgelse.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Udvalget har stor fokus på både kvaliteten og antallet af industrioperatørelever i skolepraktik. Skoler
der har skolepraktikelever skal over for udvalget fremlægge klare planer for elevernes overgang fra
skolepraktik til ordinære uddannelsesaftaler. Dette betyder at udvalget i samarbejde med skolerne
sikrer klare mål for praktik og praktikperioderne både gennem klare vejledninger og besøg på
skolerne.
Endelig gør udvalget en ekstra indsats for, at informere skolerne om, nå der er uudnyttede
praktikpladser både i forhold til nye praktikvirksomheder, men også i forhold til udnyttelsesgraden af
pladser i allerede godkendte praktikvirksomheder.
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Udvalget vurderer at industrioperatøruddannelsen kan udbredes til flere industrier og brancher.
Senest er fiskeribranchen begyndt at uddanne industrioperatører. Dette er sket gennem et samarbejde
mellem den lokale skole og den lokale fiskeindustri.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
464
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

500

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

450

Det forventes, at der som følge af de ændrede AUB indbetalingsstrukturer, nye muligheder for aftalt
uddannelse, fordelsuddannelsesordningen samt ændringer i regler for EUV’en, at der i de kommende
år vil være en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for industrioperatøruddannelsen.
Industrien har i fremtiden brug for flere faglærte medarbejdere.
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 har gennem 2017 gennemført et regionalt beskæftigelsesprojekt via midler bevilget gennem
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indsatsen har haft til formål, at få ledige i regionen til
at påbegynde industrioperatøruddannelsen, samt at skabe uddannelsesaftaler på lokale virksomheder
bestående af ny-godkendte og allerede godkendte industrioperatør-praktikvirksomheder. Projektet
forventes at have en positiv påvirkning af antallet af indgåede uddannelsesaftaler i regionen i de
kommende år.
Udvalget har primo september 2017 afholdt for 24 praktikpladsopsøgende medarbejdere fra
udbudsgodkendte skoler. Formålet med seminaret var styrke erfaringsudveksling blandt skolerne i
forhold til god praksis ved praktikpladsfremmende arbejde. Det er forventningen at seminaret styrker
skolernes praktikpladsfremmende indsats i de kommende år.
Udvalget har planlagt branche-møder, hvor potentielle praktikvirksomheder inviteres til
inspirationsmøde, hvor de kan høre om uddannelsens fordele. Udvalget ønsker at gennemføre disse
branchemøder ultimo 2017/primo 2018.
Endelig har udvalget indskærpet over for skoler med skolepraktikelever, at de skal koordinere med
skoler hvor der er ledige praktikpladser. Dette for at minimere mitchmatch problemer mellem
praktikpladssøgende elever og praktikpladser.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.

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 gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder, heriblandt fakta-arket for industrioperatøruddannelsen. Fakta-arket kan findes her:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.05.16%2C%20NY%20GRAFI
K%20IOP%2C%20virk.%20faktaark.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
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på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Industritekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

819
284
51

867
359
28

894
393
28

88
105

106
161

90
108
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

204
81

178
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 2016, 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

2015*
0,77
0,15
0,21
n/a

2016**
0,76
0,14
0,0119
0,21
n/a

2017***
0,77
n/a
0,07
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har hvad angår nøgletallene for erhvervsuddannelsen til
Industritekniker, ingen bemærkninger. 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
industrilandskab. 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 Danmark.
Industriteknikuddannelsen undergik ved EUD-reformen markante ændringer. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg besluttede at anvende den viden og den erfaring, vi havde opnået igennem
talentforløbsarbejdet i projekt Centres of Excellence. Det betød et markant kvalifikationsløft inden for
CAM- og CNC-programmering, opstilling og maskinbetjening på bekostning af tidligere fag som
konventionel spåntagningsteknologi som 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 Industriteknikeruddannelse helt forventeligt, vil imødekomme både aktuelle
men også en række af de faglige krav, vi ser for os i horisonten.
For bl.a. med stadig større datakraft og digitale hastigheder, er vi med hastige skridt på vej ind i Industri
4.0 tidsalderen. Industri 4.0 er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion.
Det er den overordnede filosofi om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan
selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder. Metalindustriens Uddannelser ser
Industri 4.0 som ”værktøjet” til en - for Danmark - industrielt styrket konkurrence- og
globaliseringspositionering. Vi sikrer med industri 4.0 værktøjer mere produktivitet i flere af døgnets
timer med især automation og robotintegration og dermed flytter vi fokus fra evnen til udelukkende at
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fremstille hurtigere og billigere, til evnen til også, at producere bedre, i en højere kvalitet og mere
kundespecifikt.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X
X

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Synkronisering af grundforløb
Overgangskravene for værktøjsuddannelsen og industriteknikuddannelsen synkroniseres, således at
det overvejende bliver de nuværende overgangskrav for værktøjsuddannelsen, som vil blive
implementeret på industriteknikuddannelsen. Begge uddannelsers overgangskrav revideres i
forbindelse med synkroniseringen. For at sikre gennemsigtighed i forhold til, at de to grundforløb er
synkroniserede, tilføjes følgende sætning i de to uddannelser.
Bekendtgørelse for industriteknikuddannelsen, Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet,
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§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for værktøjsuddannelsen.
Meritmuligheder
Der er et stadigt stigende fokus på mulighederne for merit direkte ind i industriens
erhvervsuddannelser. MI vil derfor opdatere indholdet af bilag 1, punkt 3 med henblik på at sikre at
meritmulighederne på uddannelsen er tidssvarende og dækkende.
Eventuel studentermerit
MI ser potentialer i at øge antallet af elever på industriteknikuddannelsen ved også at rekruttere
elever med studenterbaggrund. MI har tidligere haft formuleret studentermerit for smede- og
industriteknikeruddannelsen, men vores erfaring er, at det har vanskeligt at få til at fungere i praksis,
hvis det ikke også er et særligt indsatsområde for de involverede skoler.
MI følger et større projekt kaldet eud-student, som har til formål at rekruttere 600 studenter til otte
udvalgte erhvervsuddannelser på syv erhvervsskoler i Region Syddanmark.
Til projektet er afsat i omegnen af 10 mio. kr., finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje
og den europæiske socialfond. Projektet blev formelt igangsat i august 2017, og første hold af eudstudenter i regionen forventes at starte i august 2018.
MI vil gerne have mulighed for at understøtte dette initiativ f.eks. i form af beskrivelse af
meritmuligheder, efterhånden som projektet får de første erfaringer med målgruppen. Derfor kan der
være brug for, at meritmuligheder skal beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen eller -ordningen for
uddannelsen i forbindelse med, at projektet igangsætter de første hold studenter.
Kernefagligheder fra metalsmed
MI har besluttet at lukke uddannelsen til metalsmed. Kernefaglighederne fra uddannelsen integreres i
industriteknikuddannelsens trin 1, industriassistent, som valgfrie uddannelsesspecifikke 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 3).
(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.
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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 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 – Se punkt 4.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1 – Se punkt 4.

Nedlæggelse
Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover
2 og 3. 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 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 Uddannelsesudvalg reviderede i 2017 formuleringerne i
uddannelsesbekendtgørelsens § 5 stk. 4 vedr. merit for elever, som har uddannelse på gymnasialt

346 af 759

niveau. Og som en konsekvens heraf, blev formuleringer om merit for den omtalte gruppe elever,
indskrevet i uddannelsesordningen.

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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej

X
X
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Der er forholdsvis mange elever i skolepraktik, og uddannelsen har brug for at vækste for at kunne
dække nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft.
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
praktikpladsudfordringerne.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
393
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

420

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

440

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med 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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erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Karrosseri
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

178
62
10

178
99
0

197
92
6

30
35

23
25

9
10
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

94
76

73
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,79
0,07

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

n/a
n/a

2016**

2017***

0,82
0,04
0,03
n/a
n/a

0,82
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
I forbindelse med implementering af reformen i 2015 oplevede karrosseriuddannelsen en stor
nedgang i tilgangen. Der er stort behov for faglært arbejdskraft i branchen, og derfor er der brug for
en større tilgang til uddannelsen.
Der er gjort et stort arbejde med at synliggøre uddannelsen, og uddannelsen er udpeget som potentiel
fordelsuddannelse i 2017. Der er også fremgang. I de første fem måneder af 2016 blev der indgået 32
aftaler, og i de første fem måneder af 2017 er der til sammenligning indgået 46 aftaler.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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.
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b)
X
1
c) Trin
X
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 3).
(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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Der er ikke foretaget ændringer 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.
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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
92
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

110

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

115

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
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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voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser
4. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for Kontoruddannelse med specialer
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 indsætte og 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

2014

2015

2016

6173
3410
407
392
651

5993
3315
454
554
601

5832
3200
463
587
513

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

3454
84

3310
82

2016
3147
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,80
0,08
0,002
0,14
0,01

0,83
0,11
0,0024

0,83
0,08
0,0024
0,13
0,01

0,01

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
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**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Med reformen blev der indført et obligatorisk EUX niveau med et 1-årigt studiekompetencegivende
forløb mellem GF2 og hovedforløbet. Den første årgang af elever med det fulde forløb med GF1,
GF2 og det studiekompetencegivende år er først denne sommer blevet parat til at søge
praktikpladser for hovedforløbet. Der er derfor endnu ikke nøgletal, der belyser overgangen til
hovedforløbet for de nye EUX elever. Desuden er det ikke muligt via datavarehuset at få data om,
hvor mange elever der optages på det studiekompetencegivende forløb, og hvor mange der færdiggør
eux 1. del, hvilket gør det svært at følge udviklingen og reagere rettidigt.
Udvalget har i 2015-2017 set en svagt vigende tendens i antallet af indgåede aftaler, herunder inden
for brancherne spedition/shipping og revision, og udvalget har blandt andet med baggrund heri
tidligere på året indstillet, at det nye grundforløb for elever med hhx baggrund bortfalder.
I det svagt vigende antal aftaler ses også en mindre andel af aftaler indgået med voksne elever efter
de nye regler. 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. Det kan desuden også have
sammenhæng med, at voksne ikke kan opnå uddannelsesaftaler, hvis de indplaceres i EUV2 med
afkortede praktikforløb, og udvalget justerede blandt andet derfor sit meritbilag i sommeren 2017,
men forventer fortsat, at en lavere andel af voksne kvalificerer sig til at opnå en aftale.
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, 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.
Særligt om forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Udvalget bemærker, at der er en forskel på 0,16 fordelt på etnicitet. Der har dog de seneste år været
en mere positiv udvikling for elever med anden etnisk baggrund end dansk, og den rene
beskæftigelsesfrekvens (excl. syge/barsel) er steget fra 0,6 til 0,63 for elever med anden etnisk
baggrund end dansk, og der er stigning både for dem, som er i restlæreforhold og dem i skolepraktik.
Beskæftigelsesfrekvensen incl. syge/barsel er på 0,71 for elever med anden etnisk baggrund end
dansk og dermed over den kritiske beskæftigelsesfrekvens. Samtidigt er de fleste elever med anden
etnisk baggrund end dansk inden for specialerne Administration og Offentlig Administration, som
generelt har en lavere beskæftigelsesfrekvens end de andre specialer.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang

Ja

Nej
x
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Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Den obligatoriske eux model
Der ser ud til at opstå en utilsigtet elevstrøm til kontoruddannelsens obligatoriske eux forløb frem
for de valgfrie eux forløb inden for de øvrige merkantile uddannelser. Der er ikke fastlagt faglige
overgangskrav i overgangen fra grundforløb til det studiekompetencegivende år inden for
kontoruddannelsen, mens eleverne på de øvrige uddannelser skal leve op til uddannelsens
overgangskrav allerede forud for, at de overgår til det studiekompetencegivende år. Det ser allerede
nu ud til, at de manglende faglige krav kan påvirke undervisningen i negativ retning og gør det svært
for eleverne at nå de faglige mål for eux 1. del.
Overgangskrav for studenter
Samtidigt med justeringen for de elever, der skal gennemføre det obligatoriske EUX forløb, skal
grundforløbet for elever med en gymnasial eksamen justeres tilsvarende, så de møder samme faglige
krav, som stilles til eleverne på EUX forløbet. Det faglige udvalg finder derfor også, at det skal
præciseres, at studenter ikke kan påbegynde hovedforløbet uden at have tilstrækkelige mundtlige og
skriftlige danskkundskaber til at gennemføre uddannelsen og nå slutmålene.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
x
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
x
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Udvalget ser en fortsat udvikling i de administrative funktioner i takt med blandt andet den fortsatte
digitalisering af alle led og arbejdsfunktioner i virksomhederne/institutionerne. I
virksomhederne/institutionerne har digitaliseringen betydet optimering og effektivisering af
arbejdsgange men har også et innovationspotentiale i forhold til vækst og udvikling, og det faglige
udvalg arbejder i disse år med at afdække, hvordan kontoruddannelsen kan øge de administrative
medarbejderes kompetencer i forhold til vækst og innovation. Udvalget har derfor igangsat en
analyse af kompetencekravene i forhold til administrative arbejdsfunktioner med særlig fokus på
digitaliseringens betydning.
Den 28. maj 2018 træder en ny databeskyttelsesforordning i kraft, og det faglige udvalg er derfor
tilsvarende i gang med at afdække, hvorvidt kontoruddannelsen evt. skal justeres for at tage højde for
de skærpede krav til virksomhedernes/institutionernes databehandling.

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 gang med at tilpasse hovedforløbet/specialerne til det nye obligatorisk EUX
niveau, der blev fastlagt som et minimumsniveau for at imødekomme det øgede kompetencebehov.
Udvalget vil i det kommende år blandt andet have særligt fokus på specialet Økonomi, og hvorvidt
specialets faglige profil skal justeres på baggrund af udviklingen inden økonomistyring/regnskab, dels
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i forhold til digitalisering og dels i forhold til behovet til databehandling og -analyse. Det kan betyde,
at bundne og valgfrie specialefag samt praktikmål skal justeres.
Digitalisering og databehandling kan desuden medføre behov for justering og udvikling af
specialefagene knyttet til specialet Administration, herunder specialefag på Ekspert-niveau.
Udvalget forventer endeligt også at justere de valgfrie specialefag på Ekspertniveau, der er knyttet til
specialerne Offentlig administration og Lægesekretær for at tilpasse varighed og indhold til
kompetenceniveauet.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin 1
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
EUX
Der er behov for at fastlægge bestå-krav i overgangen fra grundforløb til det
studiekompetencegivende år inden for kontoruddannelsen, så eleverne ikke påbegynder det
studiekompetencegivende år uden at opfylde bestå-krav i de 8 grundfag, som indgår på GF1 og GF2
i den merkantile eux-model. Hermed bringes de faglige krav i den obligatoriske eux-model i
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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overensstemmelse med de faglige krav i den valgfrie eux-model, og elevernes faglige niveau ved
indgangen til det studiekompetencegivende forløb fastlægges i forhold til de niveauer, som de skal nå
for at gennemføre eux 1. del.
Overgangskrav for studenter
Samtidigt med justeringen for de elever, der skal gennemføre det obligatoriske EUX forløb, skal
grundforløbet for elever med en gymnasial eksamen justeres tilsvarende. I det omfang, at elever med
gymnasial baggrund skal gennemføre grundfag, skal denne gruppe af elever også leve op til beståkravet for grundfagene og skal ikke møde lavere faglige krav end elever på EUX forløbet.
Det faglige udvalg finder desuden, at det skal præciseres, at studenter ikke kan påbegynde
hovedforløbet uden at have tilstrækkelige mundtlige og skriftlige danskkundskaber til at gennemføre
uddannelsen og nå slutmålene. Derfor skal det præciseres, at alle elever skal have gennemført Dansk
A for at påbegynde hovedforløbet, uanset hvilken gymnasial eksamen eleverne har, herunder
udenlandske uddannelsesforløb, der sidestilles med en dansk gymnasial eksamen. Hermed gælder der
også på dette punkt samme krav til såvel elever med eux baggrund som elever med anden gymnasial
baggrund.
Grundforløbet til hhx
Det faglige udvalg har den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for
Detailhandelsuddannelsen, Eventkoordinator og Handelsuddannelsen indstillet, at elever med hhx
baggrund giver standardmerit for hele grundforløbet. Baggrund og argumentation fremgår af
indstillingen samt efterfølgende fremsendt notat.
Udvalget vurderer, at justeringerne ikke vil have økonomiske konsekvenser.
Ad. b) Speciale
Udvalget forventer
- at justere bundne og valgfrie specialefag samt praktikmål inden for specialet Økonomi.
- at justere bundne og valgfrie specialefag inden for specialet Administration
- at justere valgfrie specialefag inden for specialerne Lægesekretær og Offentlig administration
Udvalget vurderer, at justeringerne 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 3).
(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
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Pr. 1. juli 2017 er følgende justeringer fra udviklingsredegørelse 2017 gennemført:
- specialet Rejseliv er nedlagt og profilen er til dels indarbejdet i specialet Administration
- specialet Spedition og shipping har fået nye fleksible praktikmål
- meritbilaget er justeret i forhold til standardafkortning af de voksne elevers praktiktid på
baggrund af en tidligere gennemført merkantil erhvervsuddannelse
- justering af valgfrie specialefag knyttet til uddannelsen
Det er endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt ændringerne fungerer efter hensigten.

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 oprettede pr. 1. juli 2017 nye fleksible praktikmål for specialet Spedition og shipping for
blandt andet at tage højde for udvikling og brancheglidninger inden for området.
Kompetencen til at godkende nye praktikpladser er delegeret til de lokale uddannelsesudvalg, og
godkendelsesprocedure og praksis er derfor beskrevet og dokumenteret i vejledninger mv til de
lokale uddannelsesudvalg for at sikre en gennemsigtelig og saglig behandling af alle virksomheder, og
der er fastlagt procedure for at sikre, at de lokale uddannelsesudvalg kontakter de faglige udvalg om
nye virksomhedstyper, brancheglidninger mv.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
x
Reformen betød et nyt obligatoriske eux niveau, hvilket betyder nye elevstrømme og elevprofiler, og
hidtidige dimensionering/adgangsbegrænsning til skolepraktik blev fjernet. Udvalget følger derfor
udviklingen tæt for at vurdere, hvorvidt der bliver behov for særlige initiativer. Dog mangler der data
om optaget og gennemførelsen af det studiekompetencegivende forløb i den merkantile eux model,
og udvalget mangler derfor data om, hvor mange elever der gennemfører eux 1. del.
Udvalgets formandskab havde i december 2016 møde med praktikcenterlederne, hvor man drøftede
uddannelsen og de nye elevprofiler, og dialogen fortsætter via sekretariatets årlige møder med
praktikcenterlederne.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser

I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Ja

Nej
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(Sæt kryds)

Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
Det faglige udvalg har svært ved at vurdere, hvorvidt der vil mangle elever, da der ikke er data om,
hvor mange elever der overgår fra GF2 til det studiekompetencegivende forløb. Desuden er der
endnu ikke nøgletal for overgangen mellem eux 1. del og hovedforløbet for den første årgang efter
reformen.
Der har de seneste år op til reformen været et stabilt niveau i indgåede aftaler og godkendelser af
praktikvirksomheder, og tilsvarende har beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede været god og
ligget stabilt omkring 0,83.
En række godkendte praktikvirksomheder inden for brancherne revision og spedition/shipping har
dog på baggrund af reformen udtrykt bekymring for, hvorvidt branchen stadig kan benytte
elevuddannelsen til at rekruttere medarbejdere til brancherne, hvor det er væsentligt både at have
erhvervs- og studiekompetence.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
3.200
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

3.200

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

3.200

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.
III.

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
ikke-godkendte virksomheder.
Alle aktive praktikpladsgodkendelser er videreført 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 2017 bevilliget AUB
midler til 12 nye projekter.

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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Udvalget og organisationerne bag forventer at iværksætte en kampagne overfor virksomhederne om
de nye EUX elever og deres kompetencer.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Kosmetiker - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato: 9. oktober 2017

Frisør og Kosmetikerfagets Fællesudvalg

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til KOSMETIKER
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. 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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
101
85
0
0

2015
97
73
0
0

2016
94
83
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
48
75

2015
35
74

2016
39

*) 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:

2015*

2016**

2017***

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

0,61
0,19
0,0306
0,58

0,47
0,18
0,1569
0,45

0,56
0,11
0,1957
0,56

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Nej

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)

Ja

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
x
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 en fejl er der ikke indskrevet et fagnummer for multiple choice teoriprøven i
uddannelsesordningen, så der er problemer med at lægge karakteren ind i skolesystemet. En
midlertidig løsning er, at der benyttes fagnummer 15566, og når bekendtgørelsen så igen åbnes, vil
dette blive tilpasset.
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:

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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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

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
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 har ikke været afholdt møder i 2017 med de lokale uddannelsesudvalg.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
x

Nej

Men først fra 2018
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
x
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Uddannelsen har indtil nu været uden kvote og dermed et frit indtag for skolerne, hvilket har medvirket
til at en del grundforløbselever har haft svært ved at finde en praktikplads. Indførelse af en kvote fra
2018 vil helt sikkert afhjælpe på dette.
Ministerens udmeldelse i sommeren 2017 om en 0 kvote fra 1. januar 2018, ville reelt have betydet en
nedlæggelse af uddannelsen! Heldigvis blev dette ændret til en samlet kvote på 107 elever. I kosmetikeruddannelsen, undervises der rigtigt meget i teori på G2, hvilket er nødvendigt før eleven kan udføre
arbejdet, og dermed oplæres ude i lærestederne. Det er nødvendigt, at eleven forstår fagets teori, før de
kan begynde at arbejde med kunder og undgå uoprettelige skader på disse. Indgåelse af
uddannelsesaftaler sker derfor først efter afsluttet grundforløb. Faget har tidligere haft en kvote, som
dengang udgjorde 500%.
Det er derfor fremover nødvendigt, at der fastsættes en kvote af mindst den størrelse der er besluttet
for 2018.

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
66
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

75

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

75

Det er kun en formodning om de næste 2 år.
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Bilag 1. Udviklingsredegørelserne for 2018
KOSMETIKER

Sagsnr.: 16/11155

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 har ikke iværksat en indsats for at skaffe flere praktikpladser. Det er planlagt, at der skal
afholdes et – eller måske tre møder i samarbejde med de tre skoler der udbyder uddannelsen, hvor alle
virksomheder i branchen inviteres, for at høre om mulighederne for at kunne ansætte en
kosmetikerelev.
Problemet er, at branchen kun har meget få selvstændige kosmetikere, men mange privat uddannede
kosmetologer, som er negative over for kosmetikeruddannelsen.
Der var planlagt et møde den 8. oktober 2017, men dette er blevet udsat til foråret 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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Køletekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

105
34
0

115
64
0

116
53
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

30
88

30
85

.
.

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

0,90
0,06

0,80
0,08
0,019
n/a
n/a

2017***
0,84
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Danmark er førende inden for udviklingen af anlægssystemer og komponenter til køling med
naturlige kølemidler i form af blandt andet CO2 og HC (kulbrinter). Dette er resultatet af en mere
restriktiv, national lovgivning end den EU-forordning, som regulerer de ozonskadelige HFCkølemidler. 1. juli 2018 gennemføres 2. del af EU’s ecodesign-krav, som yderligere skærper kravene
til energieffektivitet og dermed mindsker udbredelsen af HFC-gasser i Europa gennem større afgifter
og deraf mindsket udbud. Virkningerne kan allerede afkodes på nuværende tidspunkt. Inden for de
seneste 8 måneder er priserne på HFC-kølemidler steget eksplosivt på det danske marked.
I lyset af den kraftige reduktion af HFC-kølemidler i 2018 har dansk industri, med virksomheder som
Advansor, Superkøl og Danfoss i spidsen, en omfattende knowhow om nye og miljøvenlige
teknologier. Denne viden er efterspurgt i EU-regi og resten af verden, hvor den generelle omstilling
til ”grøn energi” præger den internationale dagsorden.
Omstillingen fra syntetiske kølemidler til naturlige kølemidler er en af de største udfordringer
kølebranchen og køleafdelingen på landsskolen, Den Jydske Haandværkerskole (DjH), har stået
overfor. Som et resultat af omstillingen, og qua Danmarks førende position i udviklingen på
området, er der potentiale for en øget efterspørgsel efter køleteknikere i fremtiden.
DjH har en stor del af sine elever boende skolehjem qua sin geografiske position.
I 2016 indviede DjH et yderligere skolehjem således kapaciteten blev øget med 100 sengepladser.
Samtidig har TEC Gladsaxe, som et resultat af den seneste udbudsrunde, startet GF2 for
køleteknikere. Disse faktorer gør samlet set, at den øgede efterspørgsel for nuværende kan
imødekommes.

380 af 759

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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
særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser (bilag 3).
(Sæt kryds) Ja
a) Uddannelse
b) Speciale

Nej
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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 3).
(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 3).
(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 blev sidste år beskrevet, at der forventes en øget tilgang til uddannelsen som følge stigende
efterspørgsel i industrien og forøgelse af beboelseskapaciteten på landsskolen i Hadsten.
Der er i 2016 skrevet 70 uddannelsesaftaler, hvilket er det højeste antal siden 2007, før krisen.
Samtidig har TEC Gladsaxe pr. 1. august 2017 udbudt GF2 på køleteknikeruddannelsen. Her er der
optaget 11 på GF2, hvor forventningen var 5 personer. Det er ud over de 70 indgåede aftaler på
Hadsten. Uddannelsen er således fortsat i vækst.
Det faglige udvalg står foran introduktion af efteruddannelse inden for området varmegenvinding
med CO2 som kølemiddel, som branchen har efterspurgt som følge af den generelle omstilling til
kølemidler med lav ozonskadelig effekt. Ydermere introduceres et kursus i ajourføring af lovgivning,
som har været efterspurgt i branchen som følge af de hyppige lovændringer på kølemiddelområdet.

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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
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uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
MI vurderer, at der potentiale for en øget efterspørgsel efter køleteknikere i fremtiden. MI håber på,
at det nye GF2 udbud på TEC samt Den jydske Haandværkerskoles fokus på yderligere sengepladser
på skolehjemmet i forbindelse med hovedforløbet, vil bidrage til at øge udbuddet af faglærte
køleteknikere, så det i højere grad matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen f
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.

(Indsæt tal)

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

53

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

70

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

75

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
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 er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
IU vil i den kommende periode fortsætte arbejdet med at udarbejde faktaark målrettet
virksomhederne om vores uddannelser. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter og besigtigere via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark
målrettet virksomheder.
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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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg
13 .oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
laboratorietandtekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
5
0
173
108
33

2015
0
0
166
71
24

2016
9
14
128
32
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
40
39

2015
29
38

2016
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,35
0,28
0,286
0,24
K: 0,27
M: 0,24
= 0,03

0,36
0,22
0,364
0,11
K: 0,28
M: 0,29
= 0,01

0,28

0,24
K: 0,28
M: 0,2
= 0,08

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år
Der er sket en mindre stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler fra 2014 til 2016.
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Der er et fald i antallet af i elever i skolepraktik fra 2015 til 2016 på lidt over 20 %
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år
Antallet af elever optaget i skolepraktik er halveret fra 2015 til 2016.
Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Beskæftigelsesfrekvensen ligger forsat langt under det fastsatte måltal. Uddannelsen blev ændret jf.
reformen i 2015 med henblik på dels at få løftet niveauet og at få sikret det faglige indhold i fremtiden.
Disse ændringer slår først igennem på arbejdsmarkedet tidligst fire – fem år efter reformen, altså i
2020.(jf. pkt. 5 i denne redegørelse)
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
En overvejende andel af uddannede laboratorietandteknikere har anden etnisk baggrund end dansk.
De udsendte tal for 2013 og 2014 viser en stigning af antallet af etniske danskere, der bliver
beskæftiget inde for branchen.
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

388 af 759

Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
(indsæt uddannelsesnavn)

De udsendte tal for 2014 og 2015 viser, at der en mindre overvægt af kvinder, der er beskæftiget i
branchen.
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
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

X
X
X

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej
X
X
X
X
X

Der er et ønske om at samle branchen, med mulighed for at få tandteknikere med enten specialiserede
eller brede kompetencer.

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.)
Jf. pkt. 3b vil en sammenlægning af branchen betyde, at uddannelsen kan komme til at rumme
kompetencer inden for både fast og aftagelig protetik. I dag er ”aftagelig protetik” tilgodeset i en særlig
tilrettelagt uddannelse jf. § 15 stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven.
For at øge jobmulighederne for den faglærte, kan en anderledes struktur end den nuværende
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laboratorietandteknikeruddannelse være hensigtsmæssig.
Tandteknikerfagets Faglige Udvalg under Uddannelsesudvalget for Tandteknik har i samarbejde med
den udbydende institution set på en model, der giver mulighed for at bliver uddannet med en
specialisering og efterfølgende - efter behov – gennemføre en anden specialisering, det tilsammen
giver en bredde, der tilgodeser job i hele branchen.
Beskrivelse af en ny struktur:
Uddannelsen begynder med et fælles grundforløb. Grundforløbet er uændret i forhold til nuværende.
Herefter vælges en profil – fast protetik eller aftagelig protetik.
Profilernes varighed er begge 40 ugers skoleundervisning (fordelt på 2 x 20 uger).
Der vil være mulighed for sammenlæsning inden for sammenfaldene elementer.
Ønsker en tandtekniker, der fx har gennemført profilen ”aftagelig protetik” også at gennemføre
profilen ”fast protetik”, vil dette være muligt og vice versa. Dette kan ske ved et uddannelsesforløb på
op til 20 uger, som tilgodeser godskrivning af allerede opnåede kompetencer (fælles elementer i de to
profiler).
Den samlede uddannelse vil i så fald indeholde 60 ugers skoleundervisning mod 70 uger i den
nuværende uddannelse.
Hermed kan de, der ønsker det, få en uddannelse, der styrke mulighederne på arbejdsmarked, job ved
fx laboratorier, ved kliniske tandteknikere eller ved tandlæger.
Mange laboratorier har opgaver inden for både fast og aftagelig protetik.
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Jf. pkt. 4 – ændringer skyldes, at faget ønskes samlet og have én uddannelse på området frem for en
ordinær uddannelse og en individuel tilrettelagt uddannelse jf. §15 stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven.
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 3).
(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 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
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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.
Ændringer, der vedrører praktikmål, vil tilsvarende vise sig over tid.
Som angivet i pkt. 3b og i pkt. 4 er der et ønske om at samle branchen og hermed også samle
uddannelsen til én uddannelse.

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 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

Nej
X

Det Faglige Udvalg har anbefalet en AUB-ansøgning fra Det lokale Uddannelsesudvalg for Tandteknik
- et projekt for at få flere elever i ordinær praktik.
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.
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Uddannelsen er pr. 1. januar 2018 dimensioneret med en 0-kvote og dermed er der ikke længere
mulighed for skolepraktik for elever, der ønsker uddannelsen.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej
X
X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
10*)
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

20

*) tallet indeholder tillige restaftaler
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.
Samles uddannelsen i én uddannelse forventes, der at antallet af indgåede aftaler stiger.
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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 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 fredag 13. oktober 2017 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.

9
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for Landbrugets Lederuddannelse
12. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for Landbrugsuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A 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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
2656
1662
0
0
13

2015
2620
1766
0
0
8

2016
2461
1740
0
0
5
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Nøgletal:
Fuldførte * Trin 2
Fuldførelsesprocent ** Trin 2
Fuldførte Trin 3
Fuldførte Trin 4

2014
881
75
273
98

2015
752
74
285
125

2016
721

*) 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.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,72
0,17
0,0408
0,15
0,04

0,69
0,18
0,0362
0,13
0,08

0,8475

0,08
0,03

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget har noteret, at beskæftigelsesfrekvensen for 2017 er på et tilfredsstillende niveau efter et lille
fald i 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:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
X
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Innovation og entrepreneurship
Kompetencemålene i bekendtgørelsen og mål i fagene skal gennemgås for at vurdere, om der er behov
for præciseringer i målbeskrivelserne med henblik på at få øget fokus på innovation og
entrepreneurship, bl.a. set i relation til ny teknologi, digitalisering, økologi m.m.
Afsluttende prøve for trin 2
2
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Der er behov for at få teksten i bekendtgørelsen præciseret, idet skolerne fortolker den gældende
bestemmelse forskelligt. Udvalget overvejer om bestemmelsen for den afsluttende prøve skal ændres i
retning af bestemmelsen i dyrepasseruddannelsen eller i uddannelsen til skov- og naturtekniker.
Standardmerit til studenter i grundforløb 2
Skolernes erfaringer med studenterforløb er meget forskellige. Enkelte skoler har udfordringer med
hensyn at håndtere standardmeritten. Udvalget har derfor besluttet at se på om der kan være behov for
at få bestemmelsen justeret, men vurderede samtidigt, at der fortsat skal være standardmerit til
studenter.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Innovation og entrepreneurship
Udvalget ønsker mere fokus på innovation og entrepreneurship i landbrugsuddannelsen, bl.a. set i
relation til ny teknologi, digitalisering, økologi m.m.
Udvalget vurderer pt. ikke at der er behov for nye selvstændige fag i uddannelsen, men
kompetencemålene i bekendtgørelsen og mål i fagene skal gennemgås for at vurdere, om der er behov
for præciseringer i målbeskrivelserne med henblik på især at få øget fokus på innovation og
entrepreneurship i skoleundervisningen. Det skal således sikre, at skolerne har fokus på innovation og
entrepreneurship i deres undervisningsplaner og i undervisningen.
Afsluttende prøve for trin 2
Der er behov for at få teksten i bekendtgørelsen for afsluttende prøve trin 2 præciseret, idet skolerne
fortolker den gældende bestemmelse forskelligt. Det faglige udvalg har haft drøftelser omkring behov
for en større ændring af bestemmelsen.
Udvalget har overvejelser omkring projektets start. Skal eleverne kunne arbejde med projektet i
praktikperioden forud for sidste skoleperiode? Udvalget er opmærksomt på at der er generelle
bestemmelser omkring eksamen- og bedømmelsesgrundlag m.v. som skal være opfyldt.
Udvalget vurderer at muligheden for at eleverne kan arbejde med projektet i praktikperioden kan være
en god måde, at inddrage praktikvirksomheden aktivt i elevens uddannelse. Men for enkelte elever og
praktikvirksomheder vil det måske give problemer, hvis eleven skal benytte praktikperioden til at
indsamle data til brug for et projektarbejde. Dermed kan der blive for stor ulighed eleverne imellem
mht. forudsætninger for at få udarbejdet en god projektopgave. Samtidig kan der stilles spørgsmål ved,
om eleverne i slutningen af sidste skoleperiode er klar til at starte på en afsluttende projektopgave.
Udvalget har besluttet at der arbejdes videre med en endelig bestemmelse til indsættelse i
bekendtgørelsen januar 2018
Standardmerit til studenter i grundforløb 2
3
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Det faglige udvalg har fra bestemte skoler via skoleforening modtaget nogle betragtninger omkring §2
stk. 1 i bekendtgørelsen for landbrugsuddannelsen. Betragtningerne indbefatter bl.a. følgende:
- Studenternes forudsætninger for at gennemføre GF2 er generelt dårligere end almindelige elever,
når det handler om at opnå færdigheder i at anvende praktiske grundlæggende metoder og
redskaber til løsning af enkle opgaver
- Det er ikke enkelte studenter der er tale om – hvormed § 51 om forlængelse af undervisningstiden
ikke kan anvendes
- Studenter med kørekort og biologi på C-niveau kan ikke nå målene i det uddannelsesspecifikke fag
på 12 uger inden for 10 uger selv om de har kørekort og studiekompetence
- Selv om kompetencemålene i grundforløbet er fastsat ud fra, at eleverne ingen praktisk erfaring har
eller øvrige forudsætninger giver det alligevel studenterne problemer mht. at nå målene i det
uddannelsesspecifikke fag inden for 10 uger
- Biologi på C-niveau fra gymnasiet giver ikke studenter forudsætninger for at gennemføre
hovedforløbet tilsvarende EUD-elever med grundfaget biologi på F-niveau
Udvalget har derfor besluttet at se på, om der kan være behov for at få bestemmelsen justeret, men
vurderer umiddelbart, at der fortsat skal være standardmerit til studenter.

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 henvises til pkt. 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c)
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.

4
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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 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.
Ændringerne skal ske ved ændring i bekendtgørelse og uddannelsesordning. Det skønnes ikke at
ændringerne vil medføre økonomiske konsekvenser, en evt. ændring af §2 stk. i bekendtgørelsen kan
dog medføre økonomiske konsekvenser, såfremt standardmeritten til studenter ændres.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c)
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:

5
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Der er indsat et nyt fag (varighed 1 uge) på trin 2 ”16710 - Naturpleje og naturforvaltning” Faget er
obligatorisk for alle 3 specialer. §6 stk. 4 i bekendtgørelsen omkring afsluttende prøve på trin 3 er
ændret. §6 stk. 5 i bekendtgørelsen omkring afsluttende prøve på trin 4 er ændret. Ændringerne
medfører at faget ”Hovedopgave” på 6 uger er slettet fra uddannelsesordningen. Udvalget afventer
resultatet 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:
Udvalgets dialog med skolerne om kvalitetssikring af uddannelserne har ført til at skolerne har
gennemført flere elevbesøg og skolernes tilbagemeldinger på de praktikpladsansøgningerne som
udvalget modtager vægtes højt i sagsbehandlingen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Der er generelt ikke mangel på praktikpladser. I bestemte geografiske områder kan der til tider være
mangel på elever. Lederuddannelsen (trin 3 og 4) kan ikke tiltrække et tilstrækkeligt antal studerende til
at sikre forventet fremtidig behov på driftsledere og færdiguddannede som ønsker at etablere sig på
egen landbrugsbedrift.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
6
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uddannelse i 2017

(Indsæt tal)

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

1740

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

1700

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

1650

Antallet på elever der går ind i uddannelsen er svagt faldende og derfor forudses en nedgang i antal
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 ikkegodkendte virksomheder.
Udvalget vil have fokus på, at landbrugsuddannelsen er med på listen over fordelsuddannelser.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Lastvognsmekaniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2016

449
151
9

449
201
5

432
191
11

26
42

17
43

5
24
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

17
77

106
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 2016, 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

2015*

2016**

0,82
0,09

0,84
0,1
0
0,10
n/a

0,15
0,04

2017***
0,86
n/a
n/a
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen til lastvognsmekaniker og personvognsmekaniker 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. Nøgletallene er beregnet som et vægtet
gennemsnit af ”mekanikeruddannelsen” og ”lastvognsmekanikeruddannelsen”, dvs. at der også
figurerer personvognsmekanikere i statistikken.
Udvalget noterer, at lastvognsmekanikerne har en høj beskæftigelsesfrekvens.

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

:
Ja
(Sæt kryds)

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Ækvivalerende grundforløb
MI ønsker at etablere ækvivalerende grundforløb for lastvogns- og
personvognsmekanikeruddannelserne. Det betyder, at overgangskravene for de to uddannelser
fastholdes, som de er i dag. Der implementeres en mulighed for at blive optaget på
skoleundervisningen i hovedforløbet på baggrund af det andet grundforløb, hvis eleven har indgået
en uddannelsesaftale. Det kan implementeres i bekendtgørelsen med følgende formulering:
Bekendtgørelse for lastvognsmekanikeruddannelsen,
hovedforløbet

skoleundervisning i

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for erhvervsuddannelsen til
personvognsmekaniker og have indgået uddannelsesaftale for hovedforløbet til lastvognsmontør eller
lastvognsmekaniker.
Indføring af bevis for varmt arbejde
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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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 3).
(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 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 – 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 3).
(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
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:
Uddannelsen blev ikke ændret 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
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uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.

Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:

191

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

230

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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.

Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 ny godkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring ny godkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold

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 nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre ny godkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
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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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Transporterhvervets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Lufthavn
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

52

47

35
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Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

43

40

48

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

12

Nøgletal:

2014

2015

2016

Fuldførte *

145

43

-

Fuldførelsesprocent **

85

89

-

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,99

0,98

0,97

Videreuddannelsesfrekvens

0,02

0,02

0,01

Selvstændighedsfrekvens

0

0,029

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

-

-

-

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

-

0,07

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
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Den høje beskæftigelsesfrekvens viser tydeligt behovet for erhvervsuddannelse på dette område. Der
er stort set ingen tal at finde på beskæftigede kvinder og etnicitet, men udvalget ved, at der er ganske
få.
Det er det faglige udvalgs opfattelse, at der bliver øget behov for faglært arbejdskraft på
lufthavnsområdet. Jobfunktionen bliver med årene mere kompleks i kraft af bl.a. øgede
myndighedskrav inden for især Safety og Security samt øgede kundekrav.
Det meget lave niveau for både videreuddannelsesfrekvensen og selvstændighedsfrekvensen hænger
til dels tæt sammen med, at videreuddannelsesmulighederne er begrænsede, samt at personalet inden
for jobområdet normalt bliver mange år på samme arbejdsplads / samme jobfunktion.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Ændring af det faglige indhold i speciale Ground handling, idet der er behov for et speciale med
fokus på Lean, forandringsprocesser, kommunikation og IT i stedet for kørekort C/D med
tilhørende grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Denne målgruppe skal i stedet fører neddroslede
og ikke indregistrerede køretøjer, som er undtaget for reglerne om kørekort C/D og grundlæggende
kvalifikationsuddannelse.
Specialet skal stadig indeholde arbejde med bagage og gods til, fra og ved flyside m.m. Kørekort C/D
og grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan altid efterfølgende erhverves via AMU, hvis det
skulle blive nødvendigt på individuelt niveau.

b.
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
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Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Der er behov for at gøre uddannelsesforløbene mere fleksible og tidssvarende, således at lærlinge
tidligere i deres uddannelsesforløb kan indgå i bl.a. teams ved flyside og ved bagageanlæg, udføre
vedligeholdelse af lufthavnens arealer m.m.
Nedlæggelse af trindelingen samt ændring af det faglige indhold i speciale Ground Handling er
nødvendig for at understøtte udviklingen.

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. Ophævelse af trindeling. TUR ønsker at sammenlægge trin 1 og trin 2 i Lufthavnsuddannelsen.
Trin 2 indeholder en lang række specialefag, som eleverne bør have mulighed for at erhverve
tidligere i uddannelsen. Ved at sammenlægge trinene kan skolerne planlægge de nødvendige
fleksible forløb i forhold til de lokale praktikvirksomheders behov.
2. Ændring af det faglige indhold i speciale Ground handling, idet der er behov for et speciale med
fokus på Lean, forandringsprocesser, kommunikation og IT i stedet for kørekort C/D med
tilhørende grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Specialet skal stadig indeholde arbejde med
bagage og gods til, fra og ved flyside m.m.
3. Det faglige udvalg finder det hensigtsmæssigt at forlænge praktikdelen af det reviderede speciale
Ground handling. Den nuværende skoledel i specialet er uddannelsens længste, hvorfor
praktikdelen er tilsvarende kortere. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at
dette kan være et problem i forhold til, at elever på specialet kan nå samme niveau som øvrige
EUD elever. Der ønskes derfor mulighed for at specialet kan få 1-2 måneders længere varighed.
4. Varighed af EUV-forløb, skoledel i det revidere speciale Ground Handling. Personer over 25 år
med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, bliver automatisk EUV spor 2 elever og skal
dermed have 10% afkortning af skoledelen. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder
erfaret, at EUV 2 forløbene vil blive for korte på skoledelen, til at EUV elever uden
brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. Derfor ønskes dette speciale uden
10% afkortning på skoledelen.
5. Varighed af EUV-forløb, praktikdel. 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 er blevet for korte på praktikdelen til at
personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som EUD eleverne. Der ønskes derfor
mulighed for at specialer i EUV kan få samme varig som i EUD.
6. Bredere rekrutteringsgrundlag. TUR har via henvendelser fra flere store praktikvirksomheder
erfaret, at det er svært at få nok kvalificerede lærlinge med det nuværende rekrutteringsgrundlag.
Indtil reform 2015 var der mulighed for at tilbyde uddannelsesaftale til unge, som efter hel eller
delvis gennemført ungdomsuddannelse, ønskede at komme til at arbejde som transportarbejder i
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en lufthavn/handlingselskab uden at skulle gennemføre et helt GF2. Det faglige udvalg ønsker en
sådan mulighed genetableret.

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin11
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen.
Ad. b) Speciale
Omlægningen af speciale Ground Handling skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Bortfald af
erhvervelse af kørekort C/D samt GK vil betyde en besparelse.

11

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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Bortfald af 10% afkortning for EUV i speciale Ground handling vil betyde en forlængelse af
skoledelen på 3 uger pr. elev for forventeligt 15 elever om året, hvilket er en mindre forøgelse.
Ændringen skønnes samlet set ikke at have økonomiske konsekvenser.
Ad. c) Trin1
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen. Nedlæggelse af trindelingen skønnes 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 3).
(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) Trin
Der er ikke behov for en trindelt uddannelse. Der indgås ikke uddannelsesaftaler, der kun omfatter
trin1 i lufthavnsuddannelsen. For en del år siden blev der indgået en række uddannelsesaftaler til trin
1 af en større praktikvirksomhed, disse uddannelsesaftaler blev senere forlænget til fuldt faglært
niveau.
Når praktikvirksomhederne indgår uddannelsesaftale, er det for at højne uddannelsesniveau blandt
medarbejderne ved at give dem et fuldt fagligt niveau og ikke en trindelt uddannelse. Derfor er der
gennem årene blevet indgået rigtigt mange uddannelsesaftaler med allerede ansatte medarbejdere.
Kompetenceløftet ved trin 1 giver ikke virksomhederne de fleksible medarbejdere, som der er brug
for, idet langt den største del af trin 1 uddannelsen består af kompetencer, en ansat medarbejder
allerede har, samt kørekort C/D og grundlæggende kvalifikationsuddannelse - og disse kompetencer
kan også erhverves via AMU.

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 1/7 2017 foretaget nogle rettelser i uddannelsen i forbindelse med udstedelse af ny
uddannelsesbekendtgørelse, som varslet i udviklingsredegørelsen sidste år. Ændringerne vedrørte
varigheden af EUV-forløb samt i forhold til godskrivning. Det er det faglige udvalgs opfattelse, at
ændringerne har haft de ønskede virkninger.
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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 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 udvikle 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

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)

Nej
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Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

X
X

For at arbejde inden for branchen, herunder også som lærling, kræves høj ansvarsfølelse og
sikkerhedsbevidsthed, idet brancheområdet er underlagt rigtigt mange internationale, nationale og
lokale myndighedsbestemmelser samt krav fra kunder. Desuden skal man sikkerhedsgodkendes af
den lokale lufthavn, som indhenter oplysninger fra politi / PET til sagsbehandling.
Dette betyder desværre, at det ikke er alle elever, som går på / gennemfører et GF2 indenfor
lufthavnsuddannelsen, som kan få en uddannelsesaftale inden for branchen. Det har betydet, at der
specielt i København har været ubesatte lærepladser på trods af en stor indsats fra
praktikvirksomheders side.
Hvis EUD i stigende grad skal være adgangsvejen ind i branchen i stedet for AMU og
virksomhedsoplæring, så er der behov for et bredere rekrutteringsgrundlag, idet de store
praktikvirksomheder oplyser, der specielt i København mangler kvalificerede elever. Branchen vil
f.eks. gerne ansætte lærlinge med en hel eller delvis gymnasial uddannelse, som ikke bruger denne til
videregående uddannelse.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
48
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

40 – 60

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

40 - 60

TUR forventer, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler i de kommende år vil være afhængigt af,
om det bliver muligt at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag. Nyansatte lærlinge arbejder aldrig
selvstændigt inden for denne branche. Elever på en erhvervsskole kan ikke komme i praktik inden
for en lufthavns afspærrede område, da det kræver en ansættelse og de godkendte skoler har
begrænset mulighed for praktisk oplæring.
Derfor vil den uddannelsesspecifikke del af GF2 inden for det mere lufthavnsspecifikke typisk være
af mere teoretisk og afklarende karakter, hvorfor praktikvirksomhederne oplyser, at elever, der har
gennemført andre grundforløb eller tilsvarende, sagtens burde kunne følge hovedforløb i både
praktikdel og skoledel uden yderlige tiltag.
Det er TURs opfattelse, at erhvervsuddannelsesreformens øgede fokus på kvalitet vil højne
interessen for transportområdets uddannelser samt tiltrække flere kvalificerede unge under 25 år.
TUR vurdere dog, at der er tale om en langsigtet proces, hvorfor der er behov for at øge
rekrutteringsgrundlaget ved overgang fra grundforløb til hovedforløb.
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III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 212, herunder evt. beskrivelse af udvalgets
indsats for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder
henholdsvis i ikke-godkendte 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.
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 udvikle 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

§ 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.
12
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Maritime
håndværksfag
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

44
25
0

52
27
0

55
35
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

15
89

10
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 2016, 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

2015*

2016**

0,63
0,09

n/a
0,1
0,078
n/a
n/a

n/a
n/a

2017***
n/a
n/a
0/0
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er relativt få elever på uddannelsens specialer og følgelig få data til generering af nøgletal.
Udvalget egne efterretninger angiver dog, at der er en tilstrækkelig tilgang til uddannelsen til at dække
arbejdsmarkedets behov.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Se punkt 4.

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

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Overgangskrav om arbejde med styren og polyesterstøbning
Der ønskes følgende formulering indført i uddannelsens beskrivelse af overgangskrav ” Sikkerhed
ved polyesterstøbning, jf. Arbejdstilsynets regler.”
Revision af fag
Der vurderes behov for mindre justeringer i enkelte fag i uddannelsen for bl.a. at opprioritere
kompetencer i maritim svejsning.
Beskrivelse af den afsluttende prøve
Der er behov for redaktionelle ændringer i uddannelsesordningens beskrivelse af den afsluttende
prøve for begge uddannelsens specialer.
Ændring af fag
Ændring af bedømmelse for fag på 0,5 uge til bestået/ikke-bestået.
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 3).
(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 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 – se punkt 4.
Ad. b) Speciale – se punkt 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 3).
(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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Ingen ændringer siden 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
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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
36
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

45

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

45

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer en lille stigning i antallet af indgåede aftale som baseres på en fremskrivning af
det til dato i 2017 indgåede aftaler som kan tilskrives den positive økonomiske udvikling generelt i
samfundet.

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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
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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en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
IU vil i den kommende periode fortsætte arbejdet med at udarbejde faktaark målrettet
virksomhederne om vores uddannelser. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter og besigtigere via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark
målrettet virksomheder.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Træindustriens Uddannelsesudvalg
12.10.17

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
Maskinsnedkeruddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
x
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
186
87
17
27

2015
187
92
17
44

2016
180
119
12
38

1
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

13

0

5

2014
49
66

2015
46
57

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,76
0,13
0,005
-

0,84
0,13
0,002
-

0,85
0,18
0
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Igangværende uddannelsesaftaler i 2016 ligger stort set på niveau med antal igangværende aftaler i
2015. Derimod er antallet af indgåede aftaler i 2016 steget med 29% i forhold til 2015 og med 37% i
forhold til 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 i 2015 er
faldet med 14% i forhold til 2014. Igangværende aftaler i 2015 for elever i skolepraktik er faldet med
29% i forhold til både 2014 og 2015.
Årsagen er en øget beskæftigelse i branchen samt en mere målrettet indsats på markedsføring af
maskinsnedkeruddannelsen både i forhold til de unge men også i forhold til virksomhederne. Der er
dog fortsat ledige praktikpladser inden for området, især i Jylland.
Beskæftigelsesfrekvensen er høj 0,85 og her er tale om en lille stigning i forhold til 2014.
Der er stadig stor efterspørgsel efter faglærte maskinsnedkere.
Der er ikke tilgængeligt talmateriale på forskel i beskæftigelse fordelt på køn.
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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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej
x
x
x

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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
3
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særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 3).
(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 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
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 3).
(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:
Udvalget ønskede at ændre i bekendtgørelsens §6 stk. 5 mht. vægtningen af henholdsvis teori og praktik
i det samlede resultat af svendeprøven.
Ændringerne består i, at 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. Ændringen har indtil videre vist sig
at fungere efter intentionen, men har endnu kun været anvendt på få elever.
Efter indsendelse af udviklingsredegørelsen sidste år blev ministeriet og det faglige udvalg enige om, at
det var nødvendigt at ændre de daværende to trin Produktionsassistent møbel, og Produktionsassistent
døre og vinduer til to korte specialer i stedet. Årsagen var, at vores trin 1 produktionsassistenter ikke
udgjorde en delmængde af den samlede uddannelse, sådan som trin 1 normalt skal gøre.
Hvis de to produktionsassistenter udgjorde en delmængde, ville disse uddannelser ikke opfylde
virksomhedernes behov for uddannede produktionsassistenter, det gælder både døre- og
vinduesvirksomheder og møbelvirksomheder. Eftersom det var vigtigt for det faglige udvalg at
fastholde indholdet i de to produktionsassistent-forløb, blev ministeriet og det faglige udvalg derfor
enige om at ændre trinnene til at være to korte specialer. Ændringen trådte i kraft med bekendtgørelsen
i juli i år. Både branchen og skolerne er meget tilfredse med 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:
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 bliver nogen af
disse møder afholdt på skolerne. De møder der afholdes på skolerne giver løbende indblik i både
skolernes og praktikvirksomhedernes krav til uddannelsen med henblik på en kvalitetsudvikling.
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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 behov for udvikling af uddannelsen.
En af de udfordringer udvalget har oplevet gentagende gange er, at virksomheder tager
møbelsnedkerlærlinge, selvom de reelt har brug for bygnings- eller maskinsnedkerlærlinge, da der ikke
er tilstrækkelig søgning til de to uddannelser.
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 hensigten er, at
denne skal 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 faglighed. 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
Der er et meget lavt antal skolepraktikelever inden for maskinsnedkeruddannelsen, og antallet er faldet
siden 2014. Eleverne får generelt en uddannelsesaftale relativt hurtigt.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej
x

x
x

Der er konstant mellem 15-20 ledige praktikpladser inden for maskinsnedkeruddannelsen fortrinsvis i
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Jylland og på Fyn. De ledige praktikpladser bliver blandt andet markedsført på vores hjemmeside
www.snedkerudd.dk. Samtidig med at der er ledige praktikpladser inden for maskinsnedker, er der en
del SKP elever inden for møbelsnedkerfaget. De faglige udvalg har opfordret skolerne til at udfordre
eleverne på deres valg af møbelsnedker, fremfor maskinsnedker, fordi der også er bedre
beskæftigelsesmuligheder. En del af skolerne giver udtryk for, at det er svært at ændre på elevernes
ønsker. Inden for træ- og møbelindustrien er der i stigende grad brug for uddannede maskinsnedkere
med kvalifikationer inden for CNC- og robotteknologi.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
119
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

150

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

160

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer et øget antal af uddannelsesaftaler i 2018. Forventningen bygger på, at der er vækst i
beskæftigelsen inden for træ- og møbelindustrien. Udviklingen afhænger af, om vi kan få flere elever til
at vælge maskinsnedker i forhold til møbelsnedker. Der er tre nye skoler, der udbyder GF2 inden for
maskinsnedkeruddannelsen, hvilket også bør øge antallet af 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 ikkegodkendte virksomheder.
Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste syv år gennemført fælles opsøgende projekter
med støtte fra AUB, for Træindustriens Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg, og Det faglige
udvalg for Bolig og Ortopædi. Projektet har hvert år været medvirkende til en generel stigning i aftaler
og godkendelser af nye virksomheder. I år har projektet været medvirkende til, at der blev indgået 28
aftaler for maskinsnedker/produktionsassistenter.
Der vil også blive gennemført et projekt i 2017-18, hvor vi ansætter et antal deltidskonsulenter til at
gennemføre praktikpladssøgende arbejde. 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. De opsøgende konsulenter
arrangerer derfor ture til virksomheder for elever på overgangen mellem grund og hovedforløb fra de
forskellige skoler. Der vil også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne og hjælpe
med praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.
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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Derudover vil projektet styrke koordineringen på landsplan mellem sekretariatet og skolerne.
Sekretariatets opsøgende medarbejdere besøger fortrinsvis de virksomheder, som skolerne ikke får
besøgt, og prioriterer at finde elever til de ledige praktikpladser, der især er i Jylland.
Sekretariatet har gennemført en analyse af praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelser.
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.
De opsøgende konsulenter besøger bl.a. med udgangspunkt i analysen af praktikpladssituationen 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Grafisk Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt beskæftigelsesX
frekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
402
196
152
127
58

2015
415
226
133
118
99

2016
435
253
190
248
79
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
202
84

2015
159
79

2016
193
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.
Note: Tallene for 2016 er trukket i EASY-P 27. september 2017.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,65
0,13
0,052
0
0,02

0,69
0,1
0,0469
0
0,04

0,63
0
0,08

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Ser man bort fra SKP, er beskæftigelsesfrekvensen for alle år i den seneste statistik over 0,70. Dermed vil en større indsats for flere praktikpladser, efterlevelse af EMMA-kriterier mv. have en mærkbar effekt på den samlede beskæftigelsesfrekvens. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nøgletallene i udviklingsredegørelsen for 2017 med den tilføjelse, at også kvoten for 2018 er tilpasset et
højt antal igangværende SKP-elever, samt til referat af telefonmøde 18. september 2017 vedr. beskæftigelsesfrekvensen for 2016. Forskellene i beskæftigelse fordelt på køn dækker over en lidt højere beskæftigelse for kvinder end for 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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 3).
(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 3).
(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 foretaget revision af de valgfri specialefag med henblik på tilpasning til bekendtgørelsen af august 2015 og samtidig foretaget en reduktion i fagene. En ny uddannelsesordning blev udstedt 1. januar 2017. De foreløbige erfaringer med tematiserede hovedforløb og nye fag er ifølge skolerne
gode. Skolerne giver udtryk for, at fagene er bragt i en meningsfuld kontekst med design og udviklingsproces koblet på den tekniske produktfremstilling. Eleverne værdsætter mere differentiering som
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tilbud, og der tales om generel god feedback fra eleverne. Et udviklingsarbejde med beskrivelse af 4.
hovedforløb har resulteret i nye fagbeskrivelser på hovedforløbet og en model for det tematiserede
forløb inklusiv svendeprøven. Forberedelsen af den formelle høring inden udstedelse af ny uddannelsesordning er under forberedelse med henblik på ikrafttræden 1. januar 2018. I forberedelsen indgår
indsamling af input fra skolerne om eventuelle ændringsbehov i hovedforløbets øvrige fag.
Teknologisk Institut har for udvalget foretaget en analyse af mediegrafikernes uddannelse, deres arbejde og beskæftigelse. Der er udarbejdet en rapport Mediegrafikerne i Danmark, som udover at belyse mediegrafikernes arbejde og beskæftigelse også giver et overblik over karriere og hvilke stillinger
og brancher, mediegrafikeren har fundet ansættelse i. Analysen er foretaget for mediegrafikere uddannet i perioden 2008-2015.

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 udviklingsredegørelsen for 2017 samt pkt. 5.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

Der henvises til udviklingsredegørelsen for 2017 samt pkt. 6b.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige beX
skæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Sammenlignet med året før har der været en tilbagegang i indgåede uddannelsesaftaler henover hele
året (2017). Ultimo september 2017 er der et fald på 22% sammenlignet med sidste år. Der er ingen
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entydige forklaringer på faldet, men udvalget følger tilgangen løbende. Tilgangen til SKP er høj, hvilket italesættes over for skolerne. Udvalget ser gerne en mere aktiv indsats fra skolerne i forhold til det
opsøgende arbejde og oplever, at skolernes nuværende organisering af det praktikpladsopsøgende arbejde vanskeliggør det traditionelt tætte samarbejde, udvalget har haft med de opsøgende medarbejdere.
Der er fortsat behov for at skabe flere praktikpladser, både ved bedre udnyttelse af uddannelsespladserne og i de godkendte virksomheder og ved etablering af praktikpladser i nye virksomheder. Udvalget har august 2017 igangsat en digital rekrutteringskampagne, se nedenfor.
For uddybning af udvalgets handlinger for at imødegå en uhensigtsmæssig udvikling henvises til pkt.
6b III.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
253
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

240

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

240

For uddybning af udvalgets handlinger for at imødegå en uhensigtsmæssig udvikling henvises til pkt.
6b III.

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 har august 2017 igangsat en digital rekrutteringskampagne. Kampagnen løber over et år
med løbende opgørelse af resultater og dialog med vores samarbejdspartnere og interessenter, herunder skolerne. Læs mere på www.grafiske-karriereveje.dk. Kampagnen skal rekruttere elever og praktikpladser til de grafiske erhvervsuddannelser med brug af medier som Elevplads.dk, Google Søgeord, Google Display samt Facebook og Instagram.
Med kampagnen skabes en ny bevidsthed om uddannelsernes indhold og muligheder gennem unge
rollemodeller og ambassadører, der fortæller om hverdagen på uddannelsen. En karrierefilm viser
fællesheder mellem uddannelserne og fagets muligheder og suppleres af film om den enkelte uddannelse. Både skoler og virksomheder har mulighed for at bruge materialer fra sitet. Der er f.eks. mulighed for at få sin virksomheds logo på sitet med link til egen hjemmeside, hvis man ønsker at
profilere sig på kampagnesitet.
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 henvises i øvrigt til udviklingsredegørelsen for 2016 med omtale af de generelle handlinger til tilvejebringelse af praktikpladser i godkendte og ikke godkendte virksomheder.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:

Mejerifagets Fællesudvalg
11. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til mejerist
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
167
140
0
0
0

2015
195
169
0
0
0

2016
203
149
0
0
0

Nøgletal:

2014

2015

2016

1
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

69
93

69
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:

2015*

2016**

2017***

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

0,88
0,07
0
-

0,84
0,08
0,0169
-

0,84
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen har forsat høj fuldførelsesprocent og stort set fuld beskæftigelse.
Antallet af indgået nye uddannelsesaftaler forventes i 2017 tilbage på niveauet for 2015.

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)

Ja

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
X
X

Ændring af fag indeholdt i talentsporet
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

X
X
X
X
X

Undervisningsministeriet har anmodet Mejerifagets Fællesudvalg om at afstemme fagene på talentspor
og fagene der kan tages på højniveau, således at en elev, der tager alle fag på højniveau ikke opnår et
højere niveau end en elev, der har taget talentspor.

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 vil imødekomme Undervisningsministeriets anmodning ved at talentsporet
fremefter vil indeholder følgende fag:
Mejeriproduktion
Produktionsudstyr
Produktkvalitet
Mejeriteknologi og produktfremstilling
Herved indgår alle fag, der kan tages på et højere niveau også i talentsporet.
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
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser ved ændringen. Ændringen forventes at ske ved en
ændring af 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
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

4
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Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
I forhold til sidste års udviklingsredegørelse er der foretaget følgende ændringer:
Undervisningen i Mejeriteknologi og produktfremstilling er ændret fra 10 til 11 uger. Det fremgår af
bekendtgørelsen at undervisningen i faget er 11 uger, men på grund af en tastefejl, fremgik det i
uddannelsesordningen, at undervisningen skulle være 10 uger. Uddannelsesordningen er nu bragt i
overensstemmelse med bekendtgørelsen.
Mejerifagets Fællesudvalg har ajourført mejeriuddannelsens praktikmål, således at der er større fokus på
optimering og fejlfinding. Ændringen har været gældende siden 1. juli 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.
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:
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.
Da der alene er en skole, som udbyder mejeristuddannelsen, er der ikke nedsat et egentlig lokalt
uddannelsesudvalg. Mejerifagets Fællesudvalg har nedsat en Branchegruppe, som samarbejder med
skolen både omkring den teoretiske og praktiske del af mejeristuddannelsen samt i forhold til at skaffe
praktikpladser.
Uddannelsens praktikmål er blevet ajourført jf. ovenfor.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Nej

5
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uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Mejeribranchen er en industri med en forholdsvis stabil beskæftigelsessituation og med gode
karrieremuligheder både nationalt og internationalt. Der er et 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.
Mejerifagets 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. Det er et krav, at
der er mindst en mejerist ansat, som kan forestå oplæringen af elever.
Mejeribranchen 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.
Der gøres derfor løbende en stor indsats for at gøre opmærksom på uddannelsen over for målgruppen
– bl.a. ved deltagelse på Skills, kontakt til UU-vejledere mm.
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.
Uddannelsen er endvidere i 2016 blevet udpeget til at være en fordelsuddannelse. Opfølgningen for
2016 viser, at der er ingen praktikpladssøgende elever 3 måneder efter ophøret af GF 2.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
52
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

65

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

70

6
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Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der har været et mindre dyk i antal indgåede uddannelsesaftaler, som forventes udlignet 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.
Beskriv:
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. Det er et krav, at
der er mindst en mejerist ansat, som kan forestå oplæringen af 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 fredag 13. oktober 2017 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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Ministeriet for Børn og Undervisning
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Att.: Pædagogisk konsulent Gert Nielsen

København den 13. oktober 2017

Indstilling om nedlæggelse af tre uddannelser
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) skal hermed indstille, at erhvervsuddannelserne frontline radio-tv-supporter, frontline pc-supporter
og metalsmed nedlægges, idet igangværende elever dog skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelser.
Indstillingen har følgende baggrund:
Vedrørende frontline radio-tv-supporter
MI konstaterer, at der ikke siden primo 2013 har været over 5 igangværende elever på frontline radio-tv-supporter. Ifølge oplysninger fra de studieadministrative systemer blev den sidste elev med ordinær uddannelsesaftale faglært i april 2016, og der er én igangværende elev i skolepraktik,
som færdiggør sin uddannelse januar 2018. I 2015 blev der etableret mulighed for skolepraktik med en kvote på 10 elever på uddannelsen. Denne
uddannelsesgaranti har ikke skabt mærkbar tilgang til uddannelsen. MI
vurderer, at arbejdsmarkedet ikke fremadrettet kommer til at efterspørge
kompetencer, som matcher denne uddannelse. Uddannelsen rummer dog
relevante kompetencer, der vil kunne opnås i regi af elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannelsen.
Vedrørende frontline pc-supporter
MI konstaterer, at der ikke siden medio 2007 har været over 5 igangværende elever på frontline pc-supporter. Ifølge oplysninger fra de studieadministrative systemer blev den sidste elev med ordinær uddannelsesaftale
faglært i august 2011. I 2015 blev der etableret mulighed for skolepraktik
med en kvote på 10 elever på uddannelsen. Denne uddannelsesgaranti har
ikke skabt yderligere tilgang til uddannelsen. MI vurderer, at arbejdsmarkedet ikke fremadrettet kommer til at efterspørge kompetencer, som matcher denne uddannelse. Uddannelsen rummer dog relevante kompetencer,
der vil kunne opnås i regi af data- og kommunikationsuddannelsen.
Vedrørende metalsmed
MI konstaterer, at uddannelsens aktuelle mål og indhold ikke er i stand til
at dække virksomhedernes kompetencebehov. Uddannelsen er på samme
tid udfordret ved det faktum, at aktiviteten er forholdsvist lav samtidig
med, at uddannelsen er sammensat af ret forskellige fagligheder, der ikke i
tilstrækkelig grad understøtter hinanden. MI konstaterer dog, at der stadig
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er et behov for uddannelsens kernefagligheder: metaltryk, gravør og metalsliber. MI vil i stedet dække behovet ved udbyde kernefaglighederne
som valgfrie uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet for industriteknikuddannelsens trin 1 (industriassistent).

Med venlig hilsen

Morten Ørnsholt
Sekretariatschef
Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
Industriens Uddannelser
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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Fællesudvalg for murer -, stenhugger og, stukkatufaget
27.9 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Murer
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
1032
536
233
241
119

2015
995
641
234
272
50

2016
1024
709
160
215
58
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
431
74

2015
353
74

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

O,73

2016**

2017***

0,08
0,73

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Mureruddannelsen ha været præget af nedgang, hvad angår volumen og tilgang til uddannelsen og
uddannelsesaftaler, men der kan her i 2017 mærkes en opgang i de tilmeldings tal vi ser på skolerne
Her i 2017 er der en stigende aktivitet i bygge og anlægsbranchen.
Der er en stor nedgang i antallet af skolepraktik elever og udvalget arbejder hårdt på at denne
nedgang fortsætter. Den store efterspørgsel efter arbejdskraft i branchen er med til at bringe antallet
af skolepraktik elever ned.
Andelen af fuldførte er stadig ikke tilfredsstillende, det er udvalgets håb at omlægningen af
uddannelsen, og den øgede aktivitet i branchen, 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
x

Det faglige udvalg ønsker præcisering af bekendtgørelsen, således at det klart fremgår, at uddannelsen
afsluttes sidste fredag i marts eller september uanset om uddannelsen gennemføres som EUD, EUV
eller EUX.
Endvidere overvejes en ændring af uddannelseslængden for EUX, da det har vist sig, at
bestemmelsen om en uddannelsestid på 3 år og 2 -3 måneder, ikke harmonerer med bestemmelsen
om at uddannelsen afsluttes i marts eller september.
Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne, og derfor også mureruddannelsen. Derfor vil der også komme en at der vil
komme en bekendtgørelses ændring, hvor det faglige udvalg skal være på forkant.

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej
x
x
x

Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne, og derfor også mureruddannelsen. Derfor vil der også komme en at der vil
komme en bekendtgørelses ændring, hvor det faglige udvalg skal være på forkant.
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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.)
Der henvises til punkt 3a og b.

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 3).
(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 3).
(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 3).
(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:
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.
Disse to ovenstående ændringer fungerer 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:
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
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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.
Udvalget har uddannet et censorvejleder korps som udpeges til at sikre at de nye
projektsvendeprøver gennemføres, efter regler og vejledninger for eksamen.
Et vigtigt 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.

Ja
x
(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Nej

Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
x
(Eventuelle bemærkninger)
I.

Nej

x

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

708

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

800

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:
900
Der en forventning om at aktiviteten i byggebranchen vil ha´ en positiv afsmittende virkning på
tilgangen 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
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
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 herunder, at
flere elever får en uddannelsesaftale. Byggebranchen er fortsat i en rivende en udvikling og der er
fortsat et stort behov for at flere unge får en praktikplads
Byggeriets Uddannelsers projektkonsulent har gennem de sidste år oparbejdet et tæt samarbejde med
de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med AUB-ansøgninger. Det Faglige Udvalg har ønsket at
udvalgene involvere sig mere i AUB projekterne. Det gælder fra drøftelserne om de lokale
praktikpladsudfordringer og indsatsområderne i projektet. til udarbejdelse af handlingsplan når et
projekt er bevilget. Dette systematiske samarbejde har betydet, at de lokale uddannelsesudvalg aktivt
tager ejerskabet til projekterne ift. projektledelsen samt involvere sig som aktør ift. udførelsen af
aktiviteterne. Projektkonsulenten supportere udvalgene under hele projektperioden. Indenfor
byggeriets uddannelser er der geografisk forske på, hvor der er elever uden praktikplads og ledige
praktikpladser. Byggeriets Uddannelser har derfor taget initiativ til en række regionale temamøder,
hvor de lokale uddannelsesudvalg på tværs af skoler og uddannelser mødes og drøfter, hvordan de
kan samarbejde bedre om at matche elever og ledige praktikpladser. Møderne afholdes over efteråret
2017 og ind i 2018.
Byggeriets Uddannelser har endvidere udarbejdet vejledninger målrettet de lokale uddannelsesudvalg,
der kan støtte dem i deres opgaver og samarbejde med erhvervsskolerne. Vejledningerne kan se her:
https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/vejledninger-til-de-lokale-uddannelsesudvalg/

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
Ortopædistuddannelsen

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi
12.10.17

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
Ortopædistuddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
4
1
-

2015
4
1
-

2016
5
2
-

1
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Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
Ortopædistuddannelsen
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
3

2015
2

2016

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

-

-

-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Hvad angår igangværende aftaler, er der en stigning på 1 elev fra 2015 – 2016. Det samme forhold er
gældende for indgåede aftaler.
Indtil videre er der i 2017 indgået 2 aftaler.
Sandsynligheden for, at disse tal vil ændre sig væsentligt i de kommende år er lille. Der er 5
virksomheder, der er godkendt til at uddanne ortopædistelever, og i branchen er der ikke noget, der
tyder på, at antallet af virksomheder vil stige.
Det er en branche, hvor virksomhederne er meget specialiserede.
Med hensyn til beskæftigelsesfrekvensen er der ikke tilgængeligt talmateriale på grund af det lille antal
af elever. Der er tale en meget specialiseret branche. Ifølge branchen er alle uddannede ortopædister i
beskæftigelse indenfor 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:

Ja

Nej

2
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(Sæt kryds)

Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Det faglige udvalg ønsker at ændre i overgangskrav fra grund – til hovedforløb. Ændringen er at Epoxy
kursus skal være et overgangskrav.
Det faglige udvalg ønsker at ændre i kompetencemål for hovedforløb.
Det faglige udvalg ønsker at ændre på antallet af skoleuger således at der i stedet for nuværende 40
skoleuger fremadrettet bliver 36 skoleuger.
Det faglige udvalg ønsker at ændre i §6 stk.3 i bekendtgørelse vedr. den tid der er til den afsluttende
prøve.

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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Det faglige udvalg ønsker at ændre i antallet af skoleuger fra de nuværende 40 skoleuger til 36
skoleuger. Det skyldes, at udvalget på baggrund af en revision af uddannelsen vurderer, at
kompetencemålene kan opfyldes med en ramme på 36 skoleuger.
Begrundelsen for ændring i tid til den afsluttende prøve er med henvisning til ændringer i indhold i
svendeprøve i forbindelse med reformen i 2015.
Det faglige udvalg har desuden foretaget en revision af nuværende kompetencemål, og dette har
medført ønske om ændringer.

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 henvises 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
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særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
(bilag 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Det faglige udvalg skønner, at det ændrede antal skoleuger fra 40 til 36 ikke vil medføre ekstraudgifter.
Det samme skønner udvalget mht. ændringen i den afsluttende prøve og de ændrede kompetencemål.
Alle ændringer skal ske ved ændring af både bekendtgørelse og uddannelsesordning.
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 3).
(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:
Der blev ikke 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:
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 fjerde eller femte 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
5
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antallet og typer af uddannelsesaftaler, der er indgået.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Nej
x

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Der er et meget lille antal af praktikpladser, og derfor er der ikke praktikplads til alle de elever, der
ønsker at tage uddannelsen.
Det lokale uddannelsesudvalg, det faglige udvalg og skolen er meget opmærksomme på at få
problematikken med de få praktikpladser gjort klart for de elever, der ønsker uddannelsen, så disse har
en reel mulighed for at vælge anden uddannelse.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
2
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

2

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

2

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 ikkegodkendte virksomheder.
Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste syv år gennemført fælles opsøgende projekter
med støtte fra AUB, for Træindustriens Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg, og Det faglige
udvalg for Bolig og Ortopædi.
Der vil også blive gennemført et projekt i 2017-18, hvor vi ansætter et antal deltidskonsulenter til at
gennemføre praktikpladssøgende arbejde. Konsulenterne vil have fokus på at øge de søgende elevers
faglige og geografiske mobilitet. Der vil også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne
og hjælpe med praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
35
21
0
0
0

2015
34
30
0
0
0

2016
44
29
0
0
0

2014

2015

2016
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

13
70

15
78

10
73

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0
Ingen
data

0
Ingen
data
0
Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

0,96
Ingen
data

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0

Ingen
data
for
kvinder

Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget noterer, at der i 2016 er tegnet 29 uddannelsesaftaler, hvilket indikerer, at uddannelsen har
fået godt tag i overfladebehandlingsbranchen.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej

473 af 759

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3
(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 3).
(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 3).
(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 ansøgte på sidste års udviklingsredegørelse om at omskrive uddannelsens praktikmål og den
måde, som ”2 års relevant erhvervserfaring” defineres, således at der blev bedre match mellem disse.
Det har efterfølgende vist sig, at matchet allerede er fint, og udvalget har derfor afstået fra at foretage
en yderlig omskrivning, selvom dette var varslet.
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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 har udarbejdet praktikvejledning til branchens virksomheder, denne kan hentes på følgende
link:
https://iu.dk/public/dokumenter/01.PDF_bladreformat/Praktikvejledninger/Nov_2015_praktikvej
ledning_overfladebehandler/FLASH/index.html
Udvalget har i 2017 drøftet den seneste elevtrivselsundersøgelse fra 2016, herunder særligt elevernes
evaluering af læringsudbyttet af praktikken. Udvalget har besluttet at foretagende sammenligning af
resultaterne for hhv. 2016 og 2017, når disse resultater foreligger.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Uddannelsen udbydes med skolepraktik. Der er dog ingen elever, som indtil videre har skulle benytte
sig af muligheden for skolepraktik. Udvalget har derfor ikke drøftet kvaliteten af skolepraktik i
indeværende år. Det er forventningen, at det også fremadrettet vil være muligt at få alle elever i
ordinær praktik, idet efterspørgslen på uddannelsen er stabil i branchen.
Generelt har Industriens Uddannelser løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle
og opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
X

Nej

X
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Der opleves mangel på elever, særligt for de praktikpladser, som ligger i andre regioner end der hvor
uddannelsens skoledel udbydes (region Midt- og Syddanmark).
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II. Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
29
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

30

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det er forventningen, at den aktuelle gunstige udvikling i konjunkturen fortsætter. Derfor forventes
det, at der også de kommende år vil være en stabil efterspørgsel på overfladebehandleruddannelsen
blandt branchens virksomheder. Det forventes også, at den ændrede AUB indbetalingsstruktur samt
ændringerne i EUV’en vil fremme efterspørgslen på overfladebehandleruddannelsen 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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.

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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Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder. Der er udarbejdet faktaark for overfladebehandleruddannelsen, faktaarket kan findes
her:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.05.17%2C%20NY%20GRAFI
K%2C%20Overfladebehandler%2C%20virk.%20faktaark.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
personvognsmekaniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

2698
1172
452

2627
1307
163

2494
1333
190

606
613

589
671

462
611
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

430
80

960
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 2016, 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

2015*
0,78
0,37
0,16
0,34

2016**
0,77
0,32
0,165
0,16
n/a

2017***
0,77
n/a
0,25
0,0,3

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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.
Udvalget noterer, at personvognsmekanikerne har en høj beskæftigelsesfrekvens.
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.
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Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X
X

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Nye teknologier på uddannelsen
Der er fart på den teknologiske udvikling på køretøjsområdet, og en række nye køretøjer fremdrevet
af brint, gas og el introduceres gradvis på det danske marked. En lang række bilproducenter har
meldt ud, at de satser markant på bl.a. el- og brintbiler. I 2018 forventes udbuddet af elbiler at være
mangedoblet i takt med at energieffektiviteten øges i batterierne, hvilket øger rækkeviden på bilerne.
De nye køretøjer indeholder ny og avanceret teknologi, hvilket stiller nye krav til mekanikernes
kompetencer, da de nye teknologier medfører, at en række nye sikkerhedsmæssige foranstaltninger
skal opfyldes i forbindelse med service og reparation af disse køretøjer.
MI vil derfor vurdere, om der skal udvikles nye fag på uddannelsen, som er målrettet de nye
teknologier på området.
Ækvivalerende grundforløb
Vi ønsker at etablere ækvivalerende grundforløb for lastvogns- og
personvognsmekanikeruddannelserne. Det betyder, at overgangskravene for de to uddannelser
fastholdes, som de er i dag. Der implementeres en mulighed for at blive optaget på
skoleundervisningen i hovedforløbet på baggrund af det andet grundforløb, hvis eleven har indgået
en uddannelsesaftale. Det kan implementeres i bekendtgørelsen med følgende formulering:
Bekendtgørelse for personvognsmekanikeruddannelsen, Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i
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§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for erhvervsuddannelsen til
lastvognsmekaniker og have indgået uddannelsesaftale for hovedforløbet til personvognsmontør eller
personvognsmekaniker.
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(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

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 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 – 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
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:
Uddannelsen blev ikke ændret 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
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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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
1333
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

1425

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

1450
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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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 ny godkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring ny godkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til ny godkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og
LUU vil gøre endnu mere for at gøre ny godkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.

Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.

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 har Industriens Uddannelser udviklet
målrettet informationsmateriale i form af faktaark til virksomhederne, hvor virksomhederne på en
overskuelig og lettilgængelig måde får information om uddannelsens faglige indhold og struktur.
Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder, DM i Skills,
samt stille faktaarkene til rådighed for praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der
foreløbig ligger 13 faktaark målrettet virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
IU vil i den kommende periode fortsætte arbejdet med at udarbejde faktaark målrettet
virksomhederne om vores uddannelser. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter og besigtigere via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark
målrettet virksomheder.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Bilag 2 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Plastmager
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
148
69
0
5

2015
179
94
0
13

2016
194
90
0
9
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

0

0

0

2014
53
76

2015
46
79

2016
34
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,88
0,11

0,83
0,14

0,9
Data
mangler

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,0013
Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 var året, hvor man for alvor har set effekten af indsatsen med en
kraftigt øget søgning til uddannelsen. Det kræver – også i 2018 - en indsats at tilpasse uddannelsens
indhold, praktikmuligheder og en sikring af videreuddannelsesmuligheder.
Derudover ønsker udvalget også at arbejde på at styrke videreuddannelsesmulighederne fx inden for
akademiuddannelser og erhvervsakademiuddannelser, da videreuddannelsesfrekvensen er stigende.
Derudover efterspørger virksomhederne også videreuddannelsesmuligheder, da også dette, sikrer
dem kvalificeret arbejdskraft på den lange bane.
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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
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Ændring i uddannelsens meritbilag samt i uddannelsens praktikmål

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Der er som følge af virksomhedernes udvikling behov for at ændre uddannelsens praktikmål.
Udvalget ønsker at foretage ændringer i meritbilaget, der kan øge ufaglærtes muligheder for adgang til
erhvervsuddannelsen.

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.).
Meritbilaget
Der er et stadigt stigende fokus på mulighederne for merit direkte ind i industriens
erhvervsuddannelser. Udvalget vil derfor opdatere indholdet af bilag 1 med henblik på at sikre, at
meritmulighederne på uddannelsen er tidssvarende og dækkende.
Praktikmål
Udvalget ønskere at revidere uddannelsens praktikmål, hvilket sandsynligvis også vil betyde
ændringer i meritbilaget under definitionen af ”2 års relevant erhvervserfaring”. Dertil kommer
naturligvis ændringer i selve uddannelsesordningen.
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De ovenfor nævnte udviklingsbehov vil medføre ændringer i både uddannelsesbekendtgørelsen og 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 3).
(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 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
Ændringer i bekendtgørelsens meritbilag 1 samt i praktikmålene i uddannelsesordningen.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
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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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 3).
(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:
Uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning
 Nye kompetencemål er implementeret i uddannelsesbekendtgørelsen
 Der er sket justering af formuleringer omkring svendeprøven (som kun foregår på trin 2 og
ikke længere på trin 3)
 Talentspor er tilføjet uddannelsesbekendtgørelsen
 Uddannelsesordningen er revideret som følge af ændringer i bekendtgørelsen, herunder:
 Etablering af nye fag, der skaber en større ensartethed mellem EUD og EUV
 En harmonisering af fagrækken
 Etablering af talentspor med dertilhørende nye fag
Det er udvalgets vurdering, at de udførte ændringer fungerer efter intentionen.
Kampagne
Blivplastmager.dk er udvidet med mere information og skolerne er blevet en aktiv del af det indhold,
der skabes på siden. Mere end 1000 brochurer er sendt til forældre og UU-vejledere

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 ønsker at kvalitetssikre uddannelsens praktikmål så disse støtter bedst muligt op om
samarbejdet mellem skole, elev og virksomhed. Endelig er det udvalgets ønske, at praktikmålene også
indgår som en tydeligere del af svendeprøven.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
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 både flere elever
samt flere praktikpladser eller bedre udnyttelse af de eksisterende praktikpladsgodkendelser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
90
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

100

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

100

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 som følge af de ændrede AUB
indberetningsstrukturer, nye muligheder for aftalt uddannelse, fordelsuddannelsesordningen samt
ændringer i regler for EUV’en, i de kommende år vil være en stigning i antallet af indgåede
uddannelsesaftaler for plastmageruddannelsen. Industrien har i fremtiden brug for flere faglærte
plastmagere.
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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.
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.
Udvalget arbejder sammen med de godkendte skoler på at identificere og formulere de generelle krav
til godkendelse af praktikpladser. De nye specialer samt nye virksomheders interesse, betyder at
udvalget må tage aktivt stilling til spektret for godkendelse af praktiksteder.
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 stadig 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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende elever 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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skolernes virksomhedskonsulenter. Indsatsen har samtidig fået en række virksomheder til at overveje
at tage elev igen efter en længere pause.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder. Der er udgivet faktaark for plastmager-uddannelsen, denne kan hentes her:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.05.30%2C%20NY%20GRAFI
K%20Plastmager.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
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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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Procesoperatør
1. Redegørelsen
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
203
78
0
0
0

2015
223
133
0
0
27

2016
276
142
18
53
25

Nøgletal:

2014

2015

2016
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

77
86

69
85

61
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,96
0,06

0,99
0,03

0,92
Data
mangler

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,0115
Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

Ingen
data for
anden
etnicitet
Ingen
data for
kvinder

Ingen
data for
anden
etnicitet
0,94/0,91

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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.

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
Nej
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
X
Udvikling af iværksætterkultur
X
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Ændring i uddannelsens slutmål, praktikmål og merit som beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1.
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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Behovet for pharma-specialet er begrundet i både virksomhedens udvikling, teknologiudviklingen og
internationale forhold. Der arbejdes fortsat på etableringen af pharma-specialet, som blev anmeldt på
sidste års udviklingsredegørelse.
Udvalget ønsker at foretage ændringer i meritbilaget, der kan øge ufaglærtes muligheder for adgang til
erhvervsuddannelsen.

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.)
Meritbilaget
Der er et stadig stigende fokus på mulighederne for merit direkte ind i industriens
erhvervsuddannelser. Udvalget vil derfor opdatere indholdet af bilag 1 med henblik på at sikre, at
meritmulighederne på uddannelsen er tidsvarende og dækkende.
Ændringer som er udarbejdet ifbm. udviklingsredegørelse 2017 men afventer endelig godkendelse af
REU og ministeren:
Uddannelsesbekendtgørelsen
- Udkast til bekendtgørelse indeholdende nyt pharma-speciale
Uddannelsesordningen
- Udkast til ny uddannelsesordning indeholde fag til nyt pharma- speciale.
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 3).
(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
 Oprettelse af det nyeste speciale: Procesoperatør med speciale i pharma.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ændringer i bekendtgørelsens meritbilag 1
Ad. b) Speciale
Ændring af bekendtgørelse og uddannelsesordning
Ad. c) Trin1
Pharma-specialet bliver en del af trin 2
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 3).
(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 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:
Speciale i pharma
Udvalget har igennem 2016-17 arbejdet på at udvikle et pharma speciale til procesoperatør
uddannelsen, der i højere grad tilgodeser medicinalindustriens ønsker og forventning til dele af deres
produktion. I udviklingsredegørelsen for 2017 redegjorde udvalget for den valgte model, samt
økonomiske omkostninger. Udvalget forventer på baggrund af ministeriets tilkendegivelser, at der
som følge af de tidligere indmeldte ændringsbehov kan blive udstedt ny bekendtgørelse indeholdende
pharma-specialet ultimo 2017.
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. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra medicinalindustrien og skolerne har været
nedsat og de har bidraget til at beskrive behov og indholdselementer i pharma speciale.
Uddannelsesbekendtgørelse
Ovenstående har allerede medført ændringer i bekendtgørelsen, hvor overgangskravene har
undergået en revision, nye er blevet tilføjet og overgangskravene er blevet struktureret for større
overblik.
Speeddating
I december 2016 afholdtes speeddating for procesoperatører for første gang.
Mere end 100 elever deltog, og virksomheder med ledige praktikpladser eller ønske om at se nærmere
på uddannelsens muligheder, deltog også.
Det blev til nye uddannelsesaftaler og godkendelse af nye virksomheder.
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IF Udvalget har siden hen besluttet, at gøre speeddating-arrangementet til en tilbagevendende årlig
begivenhed.
Skills 2017
Procesoperatøruddannelsen deltog i februar 2017 i DM i Skills i Ålborg 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 ønsker at arbejde for at tydeliggøre sammenhængen mellem skole- og praktikdelen. Det skal
blandt andet ske ved hjælp af en oversigt, der ”oversætter” praktikmålene til mere konkrete
opgaveforslag. I den forbindelse skal perioder og opgaver også bindes tættere sammen, og skoledelen
skal være mere gennemskuelig for virksomhederne.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
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.
Udvalget følger antallet af skolepraktikelever tæt, og speeddating iværksættes også med henblik på at
skabe uddannelsesaftaler for SKP-elever.
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
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I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
På Sjælland mangler der praktikpladser, mens der er mange skolepraktikelever
På Jylland mangler der elever, som virksomhederne aktivt efterspørger.

Nej
x

Uddannelsen har brug for at vækste for at kunne dække nuværende og fremtidige behov for
arbejdskraft.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
142
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

200

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

250

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.
Endvidere forventer udvalget, at der som følge af de ændrede AUB indberetningsstrukturer, nye
muligheder for aftalt uddannelse, fordelsuddannelsesordningen samt ændringer i regler for EUV’en, i
de kommende år vil være en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for
procesoperatøruddannelsen. Industrien har i fremtiden brug for flere faglærte procesoperatører.
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 har besluttet at speeddating skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. I den
forbindelse har udvalget også taget initiativ til et tættere og mere direkte samarbejde med de
praktikopsøgende medarbejdere på procesoperatøruddannelsen.
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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Udvalget har primo september 2017 afholdt for praktikpladsopsøgende medarbejdere fra
udbudsgodkendte skoler. Formålet med seminaret var at styrke erfaringsudvekslingen blandt skolerne
i forhold til god praksis ved praktikpladsfremmende arbejde. Det er forventningen at seminaret
styrker skolernes praktikpladsfremmende indsats i de kommende år.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
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information om den enkelte uddannelses faglige indhold og struktur. Industriens Uddannelser
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder. Der er udarbejdet faktaark for procesoperatøruddannelsen, som kan hentes her:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.05.17%2C%20NY%20GRAFI
K%20Procesoperator_virksomhedsrettet_faktaark.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Produktør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
21
17
0
0
0

2015
19
20
0
0
0

2016
9
6
0
0
0

Nøgletal:

2014

2015

2016
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

15
80

8
75

14
87

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,8
0,11

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2016**

0
Ingen
data
0
Ingen
Ingen
data for data for
anden
anden
etnicitet etnicitet
Ingen
0
data for
kvinder

2017***
0
Data
mangler
Ingen
data for
anden
etnicitet
0

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende elever på uddannelsen er fortsat lavt og ikke tilfredsstillinde. Det forventes
dog at antallet vil stige i 2017 og især i 2018.
(Det lave elevantal og manglende data gør det ikke muligt at kommentere på alle nøgletallene).

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
X
X
X
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Ingen bemærkninger

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Udvalget ønsker at ændre antallet af skolefag på hovedforløbet. Reduktion er fra 7 til 3 obligatoriske
uddannelsesspecifikke fag. Ændringen skyldes pædagogiske overvejelser i forhold til afviklingen af
undervisningen, samt antallet af prøver for eleverne.
Udvalget ønsker at ændre i bekendtgørelsen under ”Kompetencer forud for optagelse til
skoleundervisning i hovedforløbet”
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6.
Her ønskes det tilføjet, at eleven ligeledes kan blive optaget ved at have bestået grundforløbet på
procesoperatøruddannelsen eller industrioperatøruddannelsen.

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 henvises 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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c) Trin 1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 3).
(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 3).
(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:
1) Udvalget ønskede, at der tilføjes tre nye certifikater til grundforløb 2. som skulle indgå under § 3.
Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Certifikaterne skulle 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)
Denne ændring er delvist gennemført med undtagelse af 47952 Gaffeltruck certifikatkursus B.
2) Udvalget ønskede at følgende certifikat kursus blev tilføjet til produktør-uddannelsens katalog
over valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
• 47478 Lastbilmonteret kran, certifikat D (10 dage)
Denne ændring er gennemført.
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.
Denne ændring er gennemført.

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 praktikvejledning til uddannelsen, 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

Der er ingen eller meget få elever i skolepraktik.
Udvalget følger udviklingen og er i tæt dialog med skolerne omkring både udbud og afvikling af
uddannelsen.
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Udvalget vurderer at produktøruddannelsen bør kunne tiltrække langt flere elever. Uddannelsen
er dog sammen med andre metalindustrielle erhvervsuddannelser udfordret af de unges
uddannelsesvalg. Produktøruddannelsen målgruppe bør dog være tilstrækkelig stor til at
opretholde et bæredygtigt elevoptag på uddannelsen.
Udvalget arbejder også målrettet med, at informere UU vejledere og jobcentre om de muligheder
uddannelsen giver. Dette sker gennem informationsmøder og gennem informationsmateriale og
video.
Udvalget oplever en stigning i nygodkendte praktikvirksomheder, som er interesserede i at få en
produktørelev.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
6
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

15

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

25

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget forventer, at der som følge af de ændrede AUB indberetningsstrukturer i de kommende år
vil være en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for produktører. Industrien har i
fremtiden brug for flere faglærte medarbejdere.
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, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
2

Udvalget har støttet op om et AUB projekt, ansøgt af Next Uddannelse København, der har været
gennemført i 1. halvår 2017. Projektet har ledt til godkendelse af flere nye praktikpladser og har
bidraget til at der er nok praktikpladser i region hovedstaden.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
IF understøtter synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMU2

§ 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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kurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder, heriblandt fakta-arket for industrioperatøruddannelsen. Fakta-arket kan findes her:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.05.16%2C%20NY%20GRAFI
K%20IOP%2C%20virk.%20faktaark.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til receptionist
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
127
89
8

2015
130
92
9

2016
126
78
14
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
74
83

2015
63
86

2016
_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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:.

2015*

2016**

2017***

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

0,78
0,05
0,001
0,782
0,783

0,79
0,09
0,0038
0,812
0,11

0,79
0,1
0,0011
0,792
0,803

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Note 1) Udvalget er ikke i besiddelse af tal for 2016, og de fremgår ikke af Databanken
Note 2) Der er kun oplyst tal for personer af ”dansk herkomst”, hvorfor forskellen i beskæftigelse
fordelt på etnicitet ikke kan beregnes.
Note 3) Der er kun oplyst tal for kvinder, hvorfor forskellen i beskæftigelse fordelt på køn ikke kan
beregnes.
Hotelbranchen har gennem de seneste år gennemgået en positiv udvikling med vækst. Væksten har
desværre ikke afspejlet sig i et øget antal af indgåede uddannelsesaftaler. Dette kan skyldes et
misforhold mellem antallet af praktikpladser og elever ift. geografisk placering. Dette problem
forventes dog at aftage, idet Teknisk Skole Silkeborg nu udbyder receptionistuddannelsen. Udvalgets
dialog med arbejdsgivere og elever viser, at der er ledige praktikpladser, men at eleverne ikke altid har
lige let ved at finde dem. Overordnet vurderer udvalget, at der er flere praktikpladser, end der er
aktive og egnede elever.
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 medvirke til, at ikke faglært personale, som ansættes i
virksomhederne, potentielt kan blive interesseret i at blive faglærte. Enten gennem
erhvervsuddannelsen eller det strukturforløb ”Fra ufaglært til faglært”, som
Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen har
udviklet.
Endelig er receptionistuddannelsen en del af fordelsuddannelserne, hvor arbejdsgiverne forventer et
særligt stort behov for arbejdskraft.
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Beskæftigelsesfrekvensen ligger, i de oplyste år, på samme niveau, hvorfor der ikke er ændringer i
denne.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
I bekendtgørelse nr. 1773 af 21. december 2016 er der tilføjet kompetencemål i forbindelse med
serviceoplevelser. Denne bekendtgørelse er trådt i kraft pr. 15 juli 2017. Udvalget har endnu ikke
nogen erfaring med effekten af dette.

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 de faglige
organisationerne løbende har en dialog med. Derudover følger udvalget med i de Lokale
Uddannelsesudvalgs arbejde og udvalget drøfter praktikuddannelsen med elever, som er ved at
afslutte deres uddannelse.
Udvalget har iværksat en informationskampagne over for praktikvirksomhederne for at give dem et
bedre grundlag, når de uddanner elever. Dette kan være med til at sikre, at erfaringer, på tværs af
praktikvirksomheder i hele landet, kommer ud til andre virksomheder, og dermed højner den
samlede kvalitet i praktikuddannelsen.
I sidste års udviklingsredegørelse oplyste udvalget, at Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel,
Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen havde besluttet at revidere AMU-kurset for
”Praktikvejledere i hotel- og restaurationsbranchen”. Uddannelsen er efter udvalgets opfattelse med
til at bidrager til at give oplærer i virksomhederne værktøjer til at skabe et konstruktivt forhold
mellem virksomhed og elev i elevens praktikuddannelse. Ministeriet har bevilliget midler til, at
Efteruddannelsesudvalget kan iværksætte denne revisionsopgave.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
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6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser

I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Virksomhederne har udfordringer med at finde det ønskede antal elever. Det kan i nogle tilfælde
have medført, at virksomhederne stopper med at tage elever. Årsagen til dette kan være, at de efter
lang tids søgen endelig finder en egnet kandidat, som andre virksomheder efterfølgende får held med
at headhunte. Virksomhederne afsøger derfor andre muligheder for at få den nødvendige
arbejdskraft, herunder udlændige og serviceøkonomer.
Udvalget har derfor taget initiativ til at modernisere uddannelsen for derved at tiltrække flere
interesserede til uddannelsen og dermed skærpe virksomhedernes interesse for at indgå
uddannelsesaftaler, jf. punkt 2.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
78
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

83

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

90

Udvalget forventer at moderniseringen af uddannelsen vil træde i kraft i 2019, hvorfor der forventes
en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2019. Stigningen fra 2016 til 2018 forventes til
dels at komme fra fordelsuddannelsen og fra strukturforløbet ”Fra ufaglært til faglært”.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 21, 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 efter elever større end udbuddet. Udvalget holder
løbende øje med udviklingen og gennemgår denne 3 gange årligt.
Udvalget ønsker ikke at øge misforholdet mellem antallet af elever og praktikpladser ved at skærpe
virksomhedernes interesse for at tage elever. Udvalget har derfor valgt at fokusere på en
modernisering af uddannelsen for at tiltrække flere elever til uddannelsen.

1

§ 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.

516 af 759

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Sagsnr.: 16/11155

Bilag 1. Skabelon – udviklingsredegørelserne for 2018
(Serviceassistent)

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen
12. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Serviceassistent
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
X
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
355
333
74
97
37

2015
327
526
81
115
20

2016
311
689
79
117
37
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
610
91

2015
415
87

2016
453

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,91
0,03
0,0025
0,05
0,04

0,89
0,03
0
0,03
0,03

0,85
0,02
0
0,06
0,07

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der har været en stigning i uddannelsesaftaler på trin 1. Rengøringstekniker.

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
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
2
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Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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.
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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
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 3).
(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:
(Skriv her)
Sidste år blev der i bekendtgørelsen ændret på beskrivelsen af, hvordan man består den afsluttende
eksamen. Alle tre dele i prøven skal bestås.
Ændringen fungerer efter hensigten.
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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:
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.
Det faglige udvalg modtager referater fra De lokale uddannelsesudvalg, som behandles på
udvalgsmøder. Der tages efter behov kontakt til skolerne og De lokale uddannelsesudvalg for en dialog
om problemstillingerne.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X
Det faglige udvalg drøfter skolepraktikken på det årlige møde med skolelederne.
Desuden er der kontakt med skolepraktik instruktørerne.

Nej

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X Til de unge

Nej

5
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Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Det er dog fortsat et problem, at tiltrække de unge til uddannelsen.
Det faglige udvalg har sent brev til De lokale uddannelsesudvalg med spørgsmålene:
- Hvilke barrierer har de unge for at søge ind på uddannelsen?
- Hvilke barrierer har virksomhederne i forhold til at oprette praktikplader til de unge?
Skolernes tilbagemeldinger vil blive drøfte på næste udvalgsmøde.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
689
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

750

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

750

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Der forventes en lille stigning, da Region Sjælland har besluttet, at alle rengøringsassistenter og portører
skal uddannes til serviceassistent.

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.
Uddannelsen har gennem flere år deltaget som demonstrationsfag på DM i Skills, hvilket har givet
mange kontakter til unge, forældre og uddannelsesvejledere.
Det faglige udvalg har i 2017gennemført et projekt ”Drejebog for serviceassistentelevers deltagelse 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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DM i Skills”. På baggrund af dette projekt arbejdes der nu videre med at skabe økonomisk og praktisk
grundlag for at serviceassistenter deltager som konkurrencefag ved DM i Skills
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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice
12. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Sikkerhedsvagt
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A 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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
22
23
0
0
15

2015
18
24
0
0
16

2016
15
21
0
0
17
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
25
91

2015
22
82

2016
22

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,87
0,16
0,0156
0,86
M:0,85

0,88
0,05
0
0,91

0,78

0,77
M:0,74

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Uddannelsen har fortsat kun få uddannelsesaftaler.
Branchen er præget af få store og mange små virksomheder. Der har ikke været tradition for faglært
personale, hvorfor det er svært at få implementeret en erhvervsuddannelse.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
X
X

2
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej
X
X
X
X

Det faglige udvalg ønsker at ændre ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” til ”Førstehjælp på
erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp”.

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.)
Da mange sikkerhedsvagter bruger bil i jobbet (alarmpatrulje og ronderende vagt) finder Det faglige
udvalg det meget relevant, at førstehjælp i uddannelsen er færdselsrelateret.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
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.
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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 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
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 3).
(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 fra sidste år.
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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:
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 faglige udvalget har et meget tæt samarbejde med de udbydende skolerne og de lokale
uddannelsesudvalg.
En gang om året er der møde mellem skolelederne og Det faglige udvalg.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X med de rette
personlige
kompetencer

Nej
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I en branche, hvor der ikke har været tradition for faglært medarbejdere, er der fortsat barrierer i
forhold til at tage elever.
Det er de to største virksomheder i branchen, der tager elever.
Virksomheder giver udtryk for at det er meget svært, at få elever med de nødvendige personlige
kompetencer.
Jobbet som sikkerhedsvagt kræver en robust fremtoning, hvor alder og fremtoning har stor betydning.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
21
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

60

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Terrortrusler, røverier, banderelaterede hændelser og vold forekommer i Danmark og i den øvrige del
af verden. Disse hændelser giver anledning til debat i offentligheden og i de aktuelle organisationer.
Politiet er i stigende grad udfordret i forhold til nye og udvidede opgaver.
Vagtbranchen forventer, at flere af de opgaver, der tidligere blev varetaget af politiet, overdrages til
andre aktører. Der ses allerede nu jobglidning, idet vagtbranchen har/har haft opgaver med
grænsekontrol og transportopgaver – opgaver, der er overtaget fra politiet. Flere opgaver er til
forhandling.
Denne udvikling vil kræve et kompetenceløft af virksomhedernes medarbejdere.

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:
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.
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Der er udviklet små informationsfilm, der beskriver vagtbranchen og branchens 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Skibsmekaniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014
2
1
n/a

2015
1
0
0

2016
0

Uddannelsen udbydes
ikke med skolepraktik
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014 2015 2016
2
1
100% 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 i de kommende år sammenlignet med tidligere års optagne på uddannelsen.
Udvalget har i 2017 gennemført en større revision af uddannelsesordningen for uddannelsen i tæt
samarbejde med landsskolen, EUC Nord, i Frederikshavn inden for rammerne af den eksisterende
bekendtgørelse. Uddannelsen fremstår nu uddannelsesmæssig ajourført. Der er nedlagt en lang række
individuelle fag, som nu er sammenlagt i skibsmekanikertekniske fag efter samme model, som er
gældende for smede- og skibsmontøruddannelserne. Dette giver større faglige og social
sammenhængskraft på uddannelsen trods et lavt optag.
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Parterne i udvalget 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.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X
X

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
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Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 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 – se punkt 4.
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Nedlæggelse
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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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 3).
(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 har i 2017 gennemført en større revision af uddannelsesordningen for uddannelsen i tæt
samarbejde med landsskolen, EUC Nord, i Frederikshavn inden for rammerne af den eksisterende
bekendtgørelse. Uddannelsen fremstår nu uddannelsesmæssig ajourført. Der er nedlagt en lang række
individuelle fag, som nu er sammenlagt i skibsmekanikertekniske fag efter samme model, som er
gældende for smede- og skibsmontøruddannelserne. Dette giver større faglige og social
sammenhængskraft på uddannelsen trods et lavt optag.

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.
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I det forløbne år har det faglige udvalg, under inddragelse af landsskolen i Frederikshavn, ajourført
uddannelsesordningen, så uddannelsen fremstår ajourført og i bedre overensstemmelse med
praktikuddannelsen.
Parterne i det faglige udvalg arbejder generelt 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

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Danske Rederier har barslet med praktikpladsgarantiordning på 10 årselever på
skibsmekanikeruddannelsen. Denne garantiordning er der i skrivende stund ikke en afklaring på, da
de er en del af de igangværende forhandlinger mellem Danske Rederier og staten.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
2
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

4

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

4

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. 2 , herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i
ikke-godkendte virksomheder.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder på tværs af vores uddannelsesportefølje, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor
3-12 måneder efter deres godkendelse. Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos
skolerne og LUU omkring nygodkendte virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i
gang med en uddannelsesaftale. Første indsats har fået en række virksomheder til at overveje at tage
elev igen efter en længere pause. I forhold til nygodkendte virksomheder har en rundringning til
skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte
virksomheder uddannelsesaktive.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Skibsmontør
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

163
79
29

173
85
9

184
78
0

9
23

15
28

8
16
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

37
82

42
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 2016, 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

2015*
0,85
0,04

2016**
0,73
0,21
0,0103
n/a
n/a

2017***
0,71
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Beskæftigelsesfrekvensen har været svagt faldende over de sidste par år. Det kan delvist tilskrives en
afmatning i offshore-industrien, hvor skibsmontører både direkte – og indirekte gennem
underleverandører – har været beskæftiget.
Det er værd at bemærke, at der samtidig med en faldende beskæftigelsesfrekvens kan betragtes en
højere videreuddannelsesfrekvens. Videreuddannelse er ofte inden for uddannelserne automationsog produktionsteknolog, men uddannelsen som maskinmester er også populær for netop
skibsmontøren, som har tilnavnet: ”Den lille maskinmester”.
Branchen efterspørger skibsmontører, der med deres viden om hydraulik og motorer, har en bredere
appel til særligt den maritime branche end smeden har, som skibsmontøren oprindelig udsprang fra.
I Nordjylland har EUC Nord netop startet et hold på 18 skibsmontørlærlinge, hvilket er det højeste
antal siden krisen. Samtlige 18 personer har uddannelsesaftaler, og branchen efterspørger flere
lærlinge. I Esbjerg er billedet det samme.
Udvalget forventer samlet set, at beskæftigelsesfrekvensen forholder sig stabilt eller stiger i de
kommende år. Dette begrundes med, at offshore-branchen igen viser aktivitet og værftsaktiviteter på
både Fyn, Nord- og Vestjylland er i vækst. On-shorebranchen, særligt værfterne, efterspørger i meget
højt grad faglært arbejdskraft, og der er stor aktivitet på værfterne. Mange steder er ordrebøgerne
fyldt i måneder ud i fremtiden. Samtidig har Skjern Tekniske Skole netop startet udbud af GF2 på
skibsmontøren, hvilket forventer at trække yderligere arbejdskraft til i Midtjylland, hvilket igen øger
kendskabet til uddannelsen.
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3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder

a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Indføring af bevis for varmt arbejde.
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
Revision af fag
MI ønsker at revidere fagene, så maritimt engelsk indarbejdes.
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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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse – Se pkt. 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 3).
(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:
Udvalget vurderede i 2016, at optaget på uddannelsen ville stige. Branchen i særligt Nord- og
Vestjylland efterspørger faglært arbejdskraft med de kompetencer, som skibsmontøren besidder.
I Nordjylland melder EUC Nord om det højeste optag siden krisen med 18 optagede lærlinge. I
Esbjerg er optaget ligeledes større end normalt, og Skjern, har på deres første GF2-udbud på denne
uddannelse en indikation af at starte et hold på 14 lærlinge, hvor forventningen var væsentligt lavere.
Den øgede synlighed, reklame for uddannelsen og maritime netværk i særligt Jylland har således
fungeret efter hensigten og øget optaget, som udvalget beskrev det 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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
78
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

90

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
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på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på praktikpladser.
IU vil i den kommende periode fortsætte arbejdet med at udarbejde faktaark målrettet
virksomhederne om vores uddannelser. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter og besigtigere via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark
målrettet virksomheder.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for skorstensfejerne
12. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til skorstensfejer
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
x
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

72
22
0
0
0

58
17
0
0
0

60
15
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

23
92

21
86

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,93
0,02
0,0175
-

1,03
0,05
0*
-

0,91
0*
0*
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Tre steder ved videreuddannelses- og selvstændighedsfrekvens er den i opgørelserne opgjort til nul,
selvom der i det anførte antal ses, at der er personer, der har videreuddannet sig og er blevet
selvstændige og at dette antal er højere end i de år, hvor frekvensen er opgjort til større end nul.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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.
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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 3).
(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 3).
(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.
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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:
(Skriv her)
Der er indført projekter på praktikopholdet for at styrke indholdet af praktikuddannelsen.
Fagligt udvalg er i gang med at lave nye praktikerklæringer for at sikre, at praktikmålene bliver
overholdt under praktikuddannelsen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

Der er kommet ny områdebekendtgørelse for skorstensfejere, og nogle mestre har været afventende
op til. Nu, hvor den træder i kraft 1. juli er disse virksomheder begyndt at tage lærlinge igen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
15

5
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Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

17

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

17

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.
Beskriv:
Fagligt udvalg vil deltage i Skills for at gøre mere opmærksom på uddannelsen til skorstensfejer og de
muligheder den tilbyder. En god uddannelse med stolte faglige traditioner, hvor man er sikker på at
få praktikplads og job efterfølgende og hvor der i branchen er stor opmærksomhed på, at man skal
efteruddanne sig løbende og i øvrigt have tid til familielivet.
Fagligt udvalg deltager i klubmøder i Skorstensfejerlauget for at informere om mulighederne for at
tage lærlinge. På denne måde når fagligt udvalg ud til stort set alle arbejdsgivere på området.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Jordbrugets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Skov- og
naturtekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
AX
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
137
93
151
108
10

2015
137
112
167
130
12

2016
157
121
156
138
11
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aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
94
71

2015
91
76

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,57
0,17
0,0873

0,52
0,23
0,097

0,55

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er fortsat en stor del af eleverne på uddannelsen, som er i skolepraktik. Til trods for afløb,
forventer udvalget, at begrænsningen til uddannelsen vil medføre et dyk i antallet af elever i
skolepraktik som vil være synligt allerede i 2018.
Udvalget kan se ud af statistikken på www.uvm.dk, at beskæftigelsesfrekvensen for assistenter generelt
er svag. Udvalget forventer med fjernelse af assistenttrinnet, at beskæftigelsesfrekvensen vil rette sig de
kommende 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:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
En ændring af uddannelses specialer (jf. punkt 4)
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Der ses en ændring i behovet for faglært arbejdskraft, der er øget fokus på skov- og naturforvaltning
ved brug af større maskiner samt pleje af enkelttræer via træklatring og andet arbejde som arborist.

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 pr. 1. juli 2017 nedlagt uddannelses tin 1, skov- og naturassistent, som har vist sig i meget
lav grad at føre til efterfølgende beskæftigelse. I forlængelse heraf ønskes en ændring af uddannelsens
sammensætning af specialer. Der er i forhold til virksomhedernes udvikling og behovet for faglært
arbejdskraft behov for en ændring i antal specialer samt vægtning af kompetencemål i de enkelte
specialer. Der vil dog fortsat være tale om samme overordnede mål og indhold for uddannelsen.
Nedlæggelse af speciale natur- og friluftsformidler: Kun meget få elever med speciale natur- og
friluftsformidler har fundet praktikplads og efterfølgende beskæftigelse inden for specialets
kompetenceområde. Det er udvalgets vurdering, at specialet har vist sig for snævert, idet
kompetenceområdet natur- og friluftsformidling kræver, at de uddannede i højre grad også har
kompetencer inden for traditionelt skovbrug som udgangspunkt for formidlingen.
Formidlingskompetencer er dog fortsat vigtige i uddannelsen, dog ikke samlet i et specifikt speciale,
men generelt på tværs af uddannelsens specialer med fokus på de enkelte specialeområder og
arbejdsfunktioner, hvor formidling om eget arbejde mv. får øget fokus.
Revision af specialerne skov- og naturplejer og biotop- og vildtplejer:
Specialerne revideres med henblik på øget fokus på det enkelte speciales kompetenceområde. Desuden
ønsker udvalget, at eleverne generelt opnår kompetencer med formidling af eget arbejde og
publikumskontakt i relation til det enkelte speciale.
Udvikling af nyt speciale maskinfører:
Der udføres fortsat manuelle opgaver inden for skov og naturforvaltning, men flere opgaverne udføres
i større omfang med anvendelse af forskellige maskintyper.
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Udvikling, fremstilling og anvendelse af mange forskellige og avancerede specialmaskiner medfører, at
der gennemføres flere større og mere omfattende og specialiserede opgaver og projekter inden for
træfældning og rydning, naturpleje, naturgenopretning, kystsikring, vandløbsvedligeholdelse og
vandløbsrestaurering samt etablering og vedligeholdelse af søer m.m.
Specialmaskinerne spænder over amfibiefartøjer, grødeskæringsbåde m.v. til vandløbspleje, forskellige
små og større gravemaskiner evt. påmonteret specialudstyr, skovnings- og udkørselsmaskiner, makiner
til flishugning, grenfældningssakse og grenknuser, maskiner til knusning, stub- og rodfræsning samt
maskiner til plantning og kulturpleje, hegnsklipning m.m. Der er derfor at stigende behov for
professionelle maskinførere, som har viden om skov- og naturforvaltning og som kan samarbejde med
biologer, teknikere og andre fagfolk, som er involveret i eksempelvis naturgenopretningsprojekter.
Et speciale i uddannelsen til skov- og naturtekniker målrettet maskinfører vil give elever i uddannelsen
kompetencer som specifikt matcher kravene til et forventet stigende arbejdskraftbehov inden for
området. Udvalget forventer derfor en tilfredsstillende beskæftigelsesfrekvens for færdiguddannede
med kompetencer som maskinfører og viden om skov- og naturforvaltning. Samtidig er det udvalgets
opfattelse, at der vil være praktikpladser til maskinførereleverne.
Udvikling af nyt speciale arborist:
Antallet af arbejdsopgaver inden for træpleje har været stigende de seneste år bl.a. efter øget fokus på
pleje af enkeltræer i haver, parker mv.. Arbejdsopgaverne som træplejer (arborist) omfatter bl.a.
planlægning og udførelse af fældning, topkapning, nedtagning af vanskelige træer, beskæring af træer,
vurdering af træers sundhedstilstand og vitalitet, risikovurderinger af træer samt rådgivning om
plantevalg, etablering og pleje.
Disse arbejdsopgaver kræver stor specifik viden om træers biologi, anatomi og fysiologi,
sygdomsforhold, skadedyr, svampe, vækstkrav, artsbestemmelse og artsegenskaber m.m. Men det
kræver også specifikke kompetencer omkring plejemetoder, træklatring med forskellige klatremetoder,
sikkerhed ved træklatring, fældning og indtrækning af vanskelige træer m.m. Elever i specialet skal
foruden specifikke kompetencer inden for træpleje også opnå generelle kompetencer inden for
skovningsarbejde, natur- og biotoppleje.
Et speciale i uddannelsen til skov- og naturtekniker målrettet arborister vil give elever i uddannelsen
kompetencer som specifikt matcher kravene til et forventet stigende arbejdskraftbehov inden for
træplejeområdet. Udvalget forventer derfor en tilfredsstillende beskæftigelsesfrekvens for
færdiguddannede med kompetencer som træplejer og som samtidig har kompetencer til at løse
almindelige arbejdsopgaver inden for skov- og naturforvaltning. Det er udvalgets opfattelse, at der vil
være praktikpladser til eleverne.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
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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 3).
(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
Der ønskes en omlægning af uddannelsens specialer med henblik på, at imødekomme det fremtidige
behov for faglært arbejdskraft. Omlægning af uddannelsens specialer kan ske ved ændring af
bekendtgørelse og uddannelsesordning. Evt. omlægning forventes ikke at få 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 3).
(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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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 i forlængelse af udviklingsredegørelse 2017 nedsat en arbejdsgruppe og fortsat udviklingen
af uddannelsens specialer, hvilket fremgår af ansøgning om ændring af uddannelses specialer. Jf. bilag 2,
ansøgning om ønskede ændringer på skov- og naturteknikeruddannelsen.

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)
Der henvises til redegørelsens punkt 4, udvikling af fire nye specialer skal være med til at sikre eleverne
den rigtige kvalitet og de rigtige kompetencer i praktikdelen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
X

Nej

(Hvis ja, 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 under delaftale. Udvalget har i særligt grad fokus på
kvaliteten af elevers arbejdsopgaver i delaftaler som skal have et reelt læringsindhold og en fornuftig
længde, som tager højde for elevens progression i praktikken.
Uddannelsen dimensioneres med nul-kvote 2018, hvilket vil medføre en væsentlig nedgang i antal
elever i skolepraktik, idet størstedelen af eleverne ind til nu har påbegyndt uddannelsen via skolepraktik.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Nej
X
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uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
(Eventuelle bemærkninger)
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 har bl.a. fokus på længden af delaftaler.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
121
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

50

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Uddannelsen dimensioneres med nul-kvote 2018, hvilket vil 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. 2 , herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats
for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Udvalget udarbejder informationsmateriale til praktikvirksomhederne omkring dimensionering 2018 og
herunder behovet for at der tegnes flere uddannelsesaftaler fra start på GF 2 samt information om ny
mesterlære. Informationsmaterialet sendes ud sammen med praktikpladsgodkendelser.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Smed
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

2077
890
195

2195
990
112

2189
1001
65

225
327

276
456

171
263
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

616
76

508
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 2016, 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

2015*

2016**

0,77
0,14
0,07
i/t

0,8
0,13
0,0142
0,12
i/t

2017***
0,81
i/t
0,02
i/t

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det faglige udvalg bemærker med tilfredshed, at der er registreret en svag stigning i antallet af
uddannelsesaftaler samtidig med at der ses et markant fald (38 pct.) i antallet af igangværende
skolepraktikaftaler. Ligeledes noteres et stort fald (42 pct.) i antallet af elever optaget i skolepraktik i
2016.
For så vidt angår beskæftigelsesfrekvensen konstaterer udvalget, at denne er stigende hvilket afspejler
den høje aktivitet på uddannelsens brancheområde.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Ændring i beskrivelse af svendeprøve
Der ønskes en ændring af beskrivelsen af svendeprøven således at denne bedre kan sikre, at en stor
del af uddannelsens kompetencemål efterprøves. Dette skal ske gennem en nedtoning af
svendeprøvens selvvalgte del, hvor eleven selv beskriver et afsluttende projekt. Ændringen har
betydning for såvel bekendtgørelse som uddannelsesordning.
Vurdering af specialet energiteknik
Udvalget ønsker at vurdere om behovet for kompetencer inden for ventilation-, klima- og vvsområdet, som pt. dækkes af specialet energiteknik, kan dækkes af et eller flere af uddannelsens øvrige
specialer gennem en justering af uddannelsens kompetencemål.
Justering af kompetencemål i relation til automatiserede processer
Det er udvalgets vurdering, at industri 4.0 og anvendelse automatiserede processer inden for
smedeområdet er i vækst på et niveau der giver behov for justering af uddannelsens kompetencemål
og dermed i fagene i uddannelsens hovedforløb. Konkret ønsker MI at justere uddannelsens fag
smedeteknik 1 til 4 således at elementer omkring automation i forbindelse med svejseprocesser og
pladebearbejdning indarbejdes.
Synkronisering af grundforløb
Overgangskravene for uddannelserne til smed, beslagsmed og støberitekniker synkroniseres, således
at de nuværende overgangskrav for smedeuddannelsen vil blive implementeret på beslagsmed og
støberiteknikeruddannelsen. For at sikre gennemsigtighed i forhold til, at de tre grundforløb er
synkroniserede, tilføjes følgende sætning i de tre uddannelser.
Bekendtgørelse for smedeuddannelsen, Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet,
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for erhvervsuddannelsen til beslagsmed eller
støberitekniker.
Indføring af bevis for varmt arbejde.
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MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Meritmuligheder
Der er et stadigt stigende fokus på mulighederne for merit direkte ind i industriens
erhvervsuddannelser. MI vil derfor opdatere indholdet af bilag 1, punkt 3 med henblik på at sikre at
meritmulighederne på uddannelsen er tidssvarende og dækkende.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
Eventuel studentermerit
MI ser potentialer i at øge antallet af elever på industriteknikuddannelsen ved også at rekruttere
elever med studenterbaggrund. MI har tidligere haft formuleret studentermerit for smede- og
industriteknikeruddannelsen, men vores erfaring er, at det har vanskeligt at få til at fungere i praksis,
hvis det ikke også er et særligt indsatsområde for de involverede skoler.
MI følger et større projekt kaldet eud-student, som har til formål at rekruttere 600 studenter til otte
udvalgte erhvervsuddannelser på syv erhvervsskoler i Region Syddanmark.
Til projektet er afsat i omegnen af 10 mio. kr., finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje
og den europæiske socialfond. Projektet blev formelt igangsat i august 2017, og første hold af eudstudenter i regionen forventes at starte i august 2018.
MI vil gerne have mulighed for at understøtte dette initiativ f.eks. i form af beskrivelse af
meritmuligheder, efterhånden som projektet får de første erfaringer med målgruppen. Derfor kan der
være brug for, at meritmuligheder skal beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen eller -ordningen for
uddannelsen i forbindelse med, at projektet igangsætter de første hold studenter.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse – se punkt 4.
Ad. b) Speciale – se punkt 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 3).
(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.

584 af 759

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 justerede et enkelt kompetencemål til et af uddannelsens specialer, og da ændringen alene
har været i drift siden august 2017 kan der ikke drages konkluderende erfaringer

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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja

Nej
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I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
1.001
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

1.000

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

1.050

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.

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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Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Snedkerfagets Fællesudvalg
12.09. 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til snedker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
347
209
118
103
129

2015
359
282
140
150
54

2016
398
253
249
329
42
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

121
75

2015
108
79

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,62
0,17
0,026
-

0,66
0,19
0,058
0,14

0,63
0,17
0,065
0,12

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af igangværende uddannelsesaftaler er steget med 11% i 2016. Men samtidig er antallet af
indgåede uddannelsesaftaler faldet med 11% i 2016 efter en stigning i 2015.
Antallet af igangværende skolepraktikaftaler er steget med 40% i 2016, mens antallet af elever optaget i
skolepraktik i 2016 er steget 54% i forhold til 2015. Snedkeruddannelsen havde en kvote indtil
reformåret 2015, hvorefter der har været frit optag. Dette kan også aflæses i antallet af
praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb i 2016, som er faldet siden 2015.
Snedkeruddannelsen har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,63, hvilket er under
det fastsatte måltal på >0,70. En af årsagerne er, at videreuddannelsesfrekvensen og
selvstændighedsfrekvensen begge er højere end gennemsnittet på andre erhvervsuddannelser.
En anden årsag er, at færdiguddannede udlært på SKP, og færdiguddannede møbelsnedkere generelt
har beskæftigelsesfrekvenser (inkl. syge/barsel) under 0,70. Derfor trækker det ned i den samlede
beskæftigelsesfrekvens for uddannelsen, at over 1/3 af eleverne afsluttede uddannelsen som SKP i
2015.
Færdiguddannede bygningssnedkere har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,70.
Færdiguddannede møbelsnedkere har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,63.
Færdiguddannede på ordinære aftaler har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,76.
Færdiguddannede udlært på SKP har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,42.
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Den kraftige stigning i antallet af skolepraktikelever og en beskæftigelsesfrekvens (inkl.
syge/barselfrekvens) under det fastsatte måltal, bekymrer det faglige udvalg. Det faglige udvalg ønsker
derfor at lave ændringer i uddannelsen.
Det faglige udvalg har i flere år opfordret skolerne til at udfordre eleverne på deres valg af
møbelsnedker, fremfor bygningssnedker eller maskinsnedker, hvor der er større mulighed for
praktikplads, og bedre beskæftigelsesmuligheder. Men mange af skolerne giver udtryk for, at de ikke
kan ændre på elevernes ønsker.
En dimensionering af snedkeruddannelsen vil også ramme bygningssnedkerspecialet, som har en
beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barsel) på 0,70. Under den forudsætning mener det faglige udvalg, at
det er urimeligt, at dimensionere bygningssnedkerspecialet.
Det faglige udvalg har drøftet situationen med ministeriet, som medgiver, at den eneste mulighed er at
dele uddannelsen op i to bekendtgørelser, en for bygningssnedkeruddannelsen, og en for
møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Som beskrevet i punkt 2 ønsker det faglige udvalg at dele uddannelsen op i to bekendtgørelser, en for
bygningssnedkeruddannelsen, og en for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen. Samtidig vil udvalget i
ansøgningen for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen pege på en kvote for denne uddannelse.
Ligeledes ønsker udvalget at nedlægge de nuværende trin i snedkeruddannelse.
Derudover ønsker det faglige udvalg at lave ændringer i ét kompetencemål for
bygningssnedkeruddannelsen.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

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

x
x
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Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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 henvises 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ændringen er baseret på et ønske om at påvirke valget af uddannelser inden for snedkerfaget, således at
der sker en vejledning mod og et tilvalg af bygnings- eller maskinsnedkeruddannelsen.
Det faglige udvalg ønsker derfor at dele snedkeruddannelsen op i to bekendtgørelser, en for
bygningssnedkeruddannelsen, og en for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen. Samtidig vil udvalget i
ansøgningen for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen pege på en kvote for denne uddannelse.
Ændringen er begrundet i, at træ- og møbelbranchen og byggebranchen ikke kan aftage det store antal
unge der ønsker at blive møbelsnedkere. Der er i byggebranchen brug for bygningssnedkere med
kvalifikationer inden for bl.a. byggeri og energiforståelse og restaurering og renovering af bygninger.
Inden for træ- og møbelindustrien er der i stigende grad brug for uddannede maskinsnedkere med
kvalifikationer inden for CNC- og robotteknologi. Der er fortsat brug for at uddanne møbelsnedkere,
men udbuddet er pt. for stort i forhold til efterspørgslen, derfor er det nødvendigt at indføre en kvote
på møbelsnedkeruddannelsen. Udvalget vil i ansøgningen for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen
(bilag 3) pege på en kvote for denne uddannelse.

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b)
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Omlægningen af snedkeruddannelsen består i at dele uddannelsen op i to nye bekendtgørelser, en for
bygningssnedkeruddannelsen, og en for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen, som beskrevet
ovenfor. Ligeledes skal der udarbejdes nye uddannelsesordninger. Omlægningen skønnes ikke at have
økonomiske konsekvenser. Kompetencemålene forud for hovedforløbene vil fortsat være ens, og den
samlæsning der i dag foregår mellem snedkeruddannelsen og maskinsnedkeruddannelsen på
grundforløb og hovedforløb vil fortsat kunne finde sted på skolerne. Der skal derfor ikke bruges flere
lærerressourcer/undervisningslokaler på udbudsskolerne.
Ad. b) Speciale
Orgelbyggeruddannelsen og møbelsnedkeruddannelsen vil fortsat have fem fælles hovedforløb, og det
sjette og sidste hovedforløb vil fortsat være forskellige i de to specialer. Der vil derfor ikke være
økonomiske konsekvenser af ændringen. Det faglige udvalg mener, at orgelbyggeruddannelsen ikke vil
blive påvirket af en kvote på den nye møbelsnedker /orgelbyggeruddannelse. Årsagen er, at der bliver
udlært fra 1-3 orgelbyggere om året. Det faglige udvalg vurderer derfor, at når så få lærlinge indgår
aftaler om året vil de kunne rummes inden for en kvote. Derudover er der større tradition for at indgå
aftaler, der også omfatter grundforløbet inden for orgelbyggerfaget.
Ad. c) Trin1
Det faglige udvalg ønsker at nedlægge de nuværende trin i snedkeruddannelsen. Omlægningen skønnes
at have positive økonomiske konsekvenser for skolerne, fordi skolerne i dag bruger både ressourcer og
økonomi på at afholde afsluttende prøver for et stort antal skolepraktikelever, som alle fortsætter på
trin 2.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
c) Trin1
x
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Se punkt 2 og 3
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Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1
Det faglige udvalg ønsker at nedlægge de nuværende trin i snedkeruddannelsen. Begrundelsen er, at de
kompetencegivende trin ikke har et modsvar på arbejdsmarkedet. De giver ikke grundlag for
beskæftigelse. Størstedelen af dem der aflægger trin 1 prøven er skolepraktikelever, der skal aflægge
prøven for at kunne fortsætte på trin 2 af uddannelsen. En meget lille del afslutter på trin 1, fordi de
ønsker at påbegynde en anden uddannelse. Det fremgår af Trin 1 Træoperatør møbel har en
beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barsel) på 0,45.
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 bekendtgørelsen § 2. Stk. 4., således at skoleundervisningen kan 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. Ændringen gør det muligt for skolerne at lægge flere skoleperioder sammen,
således at en EUV ér med mange ugers merit ikke skal på flere korte skoleforløb. Skolerne har givet en
positiv tilbagemelding på ændringen, der kan lette deres planlægning af EUV forløb.
Udvalget fik ændret i bilag 1 i Bekendtgørelsen i forhold til hvilke AMU mål, der udløser standardmerit.
Ændringen var begrundet i en analyse, der definerer, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der kan udløse
standardmerit i skoleundervisningen på eud, og en anbefaling i forhold til, hvor mange dages merit de
bør kunne give.
Udvalget ændrede i uddannelsesbekendtgørelsen, hvad angår svendeprøven for specialerne
bygningssnedker og møbelsnedker. Der blev tilføjet én disciplin mere i forhold til de discipliner, som
den afsluttende prøve indeholder. Disciplinen hedder ”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 ved ikke om de to sidstnævnte ændringer fungerer efter intentionen, eftersom de endnu ikke
er afprøvet. Virksomheder og skoler har givet en positiv tilbagemelding på 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)
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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
svendeprøver bruges møderne også til en generel diskussion om udviklingen af uddannelsen, nye krav i
branchen og behov for nye kompetencemål.
Udvalget har gentagende gange oplevet at virksomheder tager møbelsnedkerlærlinge, selvom de reelt
har brug for bygnings- eller maskinsnedkerlærlinge. Dette skaber dels en kanabalisering af de
lærepladser, der er indenfor branchen, dels en kvalitetsforringelse af læreforløbet. I forbindelse med
godkendelse af læresteder og opsøgende praktikpladsarbejde pågår der en stadig vejledning af
virksomheder og elever i forhold til at vælge læresteder.
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
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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.
Som led i det faglige udvalgs ordinære møder besøger udvalget på skift skolerne og deres lokale
uddannelsesudvalg, og får på denne måde også løbende indblik i praktikcentrenes arbejde. Udvalget har
specifikt besøgt Praktikcentret under Next, hvor det største antal skolepraktikelever inden for
uddannelsen går. Udvalget diskuterer med de enkelte praktikcentre med hensyn til, hvor længe eleverne
opholder sig inden de kommer i delaftale, kort aftale eller restaftale.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
Nej
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
x
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Der har været en kraftig stigning i antallet af elever, der søger ind på snedkeruddannelsen. Et stort antal
elever ønsker at uddanne sig specifik til møbelsnedker. Dette har bevirket en kraftige stigning i antallet
af skolepraktikelever og en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) under det fastsatte måltal.
Det faglige udvalg har opfordret skolerne til at udfordre eleverne på deres valg af møbelsnedker,
fremfor bygningssnedker eller maskinsnedker, hvor der er større mulighed for praktikplads, og bedre
beskæftigelsesmuligheder. Men mange af skolerne giver udtryk for, at de har vanskeligt ved at ændre på
elevernes ønsker.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
253
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

280

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

300

Udvalget forventer et øget antal af uddannelsesaftaler i 2018. Forventningen bygger på, at der er vækst i
beskæftigelsen inden for byggeri og træ- og møbelindustrien. Samtidig søger et stort antal unge ind på
uddannelsen. Udviklingen afhænger af, om vi kan få flere elever til at vælge bygningssnedker i forhold
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til møbelsnedker. Der er to nye skoler, der udbyder GF2 inden for snedkeruddannelsen, hvilket også
bør øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler. I 2019 forventer udvalget, at møbelsnedkeruddannelsen
får en kvote, hvilket forhåbentlig vil nedbringe antallet af skolepraktikelever, og øge 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 ikkegodkendte virksomheder.
Beskriv:
Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser har de sidste syv år gennemført fælles opsøgende projekter
med støtte fra AUB, for Træindustriens Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg, og Det faglige
udvalg for Bolig og Ortopædi. Projektperioden har været præget af stigende ordrefremgang både inden
for møbel- og træindustrien og byggeriet, hvilket har betydet en generel stigning i aftaler og
godkendelser af nye virksomheder. Projektet har aktivt medvirkende til, at der blev indgået 24 % flere
aftaler i 2016 – 2017 inden for snedkeruddannelsen.
Snedkernes Uddannelser vil igen i 2017 – 2018 hvor vi ansætter et antal deltidskonsulenter til at
gennemføre praktikpladssøgende arbejde. 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. De opsøgende konsulenter
arrangerer derfor ture til virksomheder for elever på overgangen mellem grund og hovedforløb fra de
forskellige skoler. Der vil også være fokus på at oplyse de enkelte unge om mulighederne og hjælpe
med praktiske ting som bomuligheder, transportmuligheder, aftalemuligheder mv.
Derudover vil projektet styrke koordineringen på landsplan mellem sekretariatet og skolerne.
Sekretariatets opsøgende medarbejdere besøger fortrinsvis de virksomheder, som skolerne ikke får
besøgt, og prioriterer at finde elever til de ledige praktikpladser, der især er i Jylland.
Sekretariatet har gennemført en analyse af praktikpladssituationen inden for alle vores uddannelser.
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. De opsøgende konsulenter
besøger bl.a. med udgangspunkt i analysen af praktikpladssituationen 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

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

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til social- og
sundhedsassistent
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
x
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016
0
180
0
0
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

0
2014 2015
Ikke oplyst
74
73

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
D: dansk, A: anden F: forskel

0,86
0,12

0,88
0,9
0,1
0,07
0,0033

D: 0,86
A: 0,85
F: 0,01

D: 0,88
A: 0,8
F: 0,01

D: 0,91
A: 0,89
F: 0,02

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
M: mand, K: kvinde, F: forskel

K: 0,81
K: 0,82
K: 0,82
M: 0,85
M: 0,82
M: 0,85
F: 0,04
F: 0,00
F: 0,03
Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
De tilsendte statistiske oplysninger om igangværende og indgåede aftaler 2014 og 15 gælder for den
tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse og ikke for den nuværende selvstændige social- og
sundhedsassistentuddannelse. Tallene er derfor ikke indføjet i skemaet.
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen, hvorfor tallene herfor er 0.
Fuldførelsesprocenten for elever med uddannelsesaftale har været på 74-73% for den trindelte
uddannelse, hvilket er tilfredsstillende.
Fagligt udvalg ser frem til, at det fremover vil blive muligt at indhente statistiske oplysninger, der kun
omhandler social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Beskæftigelsesfrekvensen (inkl. syge/barselsfrekvens) for den tidligere trindelte uddannelse har været
stigende i perioden fra ca. 0,86 for færdiguddannede i 2015 til 0,90 for færdiguddannede i 2017. En
udvikling, som afspejler at uddannelsen har høj relevans for arbejdsmarkedet, men igen afventer
fagligt udvalg tallene for den nye uddannelse.
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Videreuddannelsesfrekvensen er svagt faldende, hvilket udvalget betragter som et resultat af den
store faglighed, der opnås allerede i erhvervsuddannelsen.
Selvstændighedskvotienten er meget lav. Tallene er ikke overraskende idet der ikke er kultur eller
tradition for, at social- og sundhedsassistenter bliver selvstændige i branchen.
Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for etniske danske og personer med anden etnisk baggrund end
dansk er stort set ikke-eksisterende på ca. 0,01. Fagligt udvalg vurderer, at det er udtryk for
tilfredshed med alle uddannedes kompetencer uanset herkomst.
Forskel i beskæftigede fordelt på køn viser, at der på det stærkt kvindedominerede jobområde er en
svag højere beskæftigelsesfrekvens i mænds favør.
Rekrutteringssituationen
Den seneste opgørelse over arbejdsudbuddet fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (forår
2017) viser, at social- og sundhedsassistenter er kommet ind på listen over de 10 faggrupper hvor det
er vanskeligt at rekruttere til. Udbuddet af uddannet arbejdskraft svarer således aktuelt ikke til
efterspørgslen.
Da det samtidig ser det ud til, at tilgangen til social- og sundhedsassistentuddannelsens hovedforløb
på nuværende tidspunkt (okt. 2017) kan komme til at ligge under de centralt fordelte 4.700 pladser,
vil optaget sandsynligvis ikke svare til de 5.000 dimensionerede pladser. Den faldende tilgang til
hovedforløbet går desværre også igen på grundforløbet, hvilket kan betyde, at også optaget i 2018
kan blive lavere end dimensioneret.
Set i lyset af de fremtidige demografiske udfordringer, samt den fortsatte udvikling i det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen vækker den forventede faldende tilgang til social- og
sundhedsassistentuddannelsen bekymring i det faglige udvalg. Det faglige udvalg vil i den resterende
del af 2017 og i 2018 have en særlig opmærksomhed rettet mod at sikre en tilstrækkelig tilgang af
elever til social- og sundhedsassistenter til området.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
Da udvalget ikke agter at foretage ændringer i uddannelsen i 2018 udfyldes punkt 3 og 4 ikke.
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

Nej
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Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 planlægger ikke at foretage ændringer i uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning i
2018
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 3).
(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.
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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 3).
(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 3).
(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:
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.
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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.
Der har i løbet af året vist sig behov for at præcisere overgangsbestemmelserne fra den tidligere til
den nye social- og sundhedsassistentuddannelse samt godskrivningsbestemmelserne i bilag 1 og ny
bekendtgørelse er udstedt. Fagligt udvalg følger udviklingen tæt og forventer, at præciseringen letter
adgangen for de ønskede målgrupper.

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 10 workshops med lokale uddannelsesudvalg i foråret 2017. Formålet var at
medvirke til en øget dialog om implementering af den nye uddannelse i praktikken.
PASS gennemførte tre dialogmøder september 2017 for medlemmerne af de lokale
uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at få indblik i samt at styrke det lokale skolepraktiksamarbejde.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedsassistent 2017-18
svarende til det behov for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, som ansættende
myndigheder på jobområdet efterspørger.
Se i øvrigt bemærkningerne om rekrutteringsindsats under punkt 2) Bemærkninger til nøgletallene.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
180
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

Min. 5.000

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

Ny aftale afventes

Nøgletallet for indgåede uddannelsesaftaler i 2016 er ministeriets nøgletal, der afspejler, at der fra
august 2016 gælder en ny uddannelsesstruktur, hvorefter elever optages direkte på social- og
sundhedsassistentuddannelsen (og den tidligere trindelte uddannelse er nedlagt).
Fagligt udvalg vurderer, at nøgletallet angiver et ufuldstændigt optag og kun afspejler antallet af nye
uddannelsesaftaler indgået forud for det nye hovedforløbs opstart i foråret 2017.
Der er indgået en dimensioneringsaftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO om
dimensionering af antallet af praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedsassistent 2017-18
svarende til det behov for færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, som ansættende
myndigheder på jobområdet efterspørger.
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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.

KL, Danske Regioner, LO og Regeringen har indgået en dimensioneringsaftale for den nye social- og
sundhedsassistentuddannelse.
Dimensioneringsniveauet afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et stigende behov for
social- og sundhedsassistenter.

Det er forventningen, at parterne i 2018 indleder drøftelser om en evt. ny dimensioneringsaftale
gældende fra 2019.
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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

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

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til social til Social- og
sundhedshjælper
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
x
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016
0
430
0
0
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

0
2014 2015
Ikke oplyst
Ikke oplyst

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens aggregeret
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
D: dansk, A: anden F: forskel

0,81
0,25

0,82
0,25
0,0042
D: 0,82
A: 0,82
F: 0,00
M: 0,82
K: 0,82
F: 0,00

0,82
0,29

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn
M: mand, K: kvinde, F: forskel

D: 0,82
A: 0,80
F: 0,02
M: 0,85
K: 0,81
F: 0,04

D: 0,82
A: 0,82
F: 0,00
M: 0,85
K: 0,82
F: 0,03

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
De tilsendte statistiske oplysninger om igangværende og indgåede aftaler 2014 og 15 gælder for hele
den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse og gælder ikke for den nuværende selvstændige
social- og sundhedshjælperuddannelse. Tallene er derfor ikke indskrevet i skemaet.
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen, hvorfor tallene herfor er 0.
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 74-74% på den hidtidige trindelte
uddannelse, hvilket er over måltallet. Der er endnu ikke oplysninger om fuldførelsesprocenten for
den nuværende social- og sundhedshjælperuddannelse.
Beskæftigelsesfrekvensen (inkl. syge/barselsfrekvens) er stabilt på omkring 0,81. Et niveau, som
afspejler at uddannelsen har høj relevans for arbejdsmarkedet.
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Videreuddannelsesfrekvensen har været stabilt på omkring 0,25 og er nu svagt stigende. Udvalget
registrerer stigende interesse for at faggruppen videreuddannes til social- og sundhedsassistent.
Beskæftigelsesfrekvensen for etniske danske og personer med anden etnisk baggrund end dansk er
stort set ens på omkring 0,82 og der er ingen nævneværdig forskel i forhold til etnisk oprindelse.
Udvalget konkluderer, at der ikke skelnes til etnicitet ved ansættelse på området.
Beskæftigelsesfrekvensen fordelt på køn er stort set ens på omkring 0,82, nogen gange med en svag
forskel i mænds favør. Udvalget konkluderer, 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.
Rekrutteringssituationen
Den seneste opgørelse over arbejdsudbuddet fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (forår
2017) viser, at rekrutteringssituationen for gruppen af social- og sundhedshjælpere er i "balance".
Udbuddet af uddannet arbejdskraft svarer således aktuelt til efterspørgslen.
I 2017 er tilgangen til social- og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb imidlertid faldet. Med
det nuværende optag af elever til hovedforløbet (okt. 2017) vurderes det vanskeligt at nå 2017
dimensioneringen på 2.200 pladser. Der kan peges på flere årsager hertil. Faldet i tilgang gælder
imidlertid ikke alene hovedforløbet, men også grundforløbet hvilket betyder, at også optaget i 2018
kan blive lavere end dimensioneret.
Udviklingen i tilgangen til uddannelsen giver anledning til bekymring i det faglige udvalg. Set i lyset af
de fremtidige demografiske udfordringer har det faglige udvalg en særlig opmærksomhed rettet mod
at sikre et balanceret udbud af uddannet social- og sundhedshjælpere til området.

3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for
uddannelsens område og tilgrænsende områder
Dette punkt udfyldes ikke, da udvalget ikke planlægger ændringer i uddannelsesbekendtgørelse og
uddannelsesordning.
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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 planlægger ikke at foretage ændringer i uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning i
2018
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 3).
(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 3).
(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 3).
(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

Fagligt udvalg ændrede i 2016 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 og
uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen. Der er stor interesse for den nye
uddannelse hos ansættende myndigheder.
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Udvalget følger udviklingen på området tæt, men afventer valide statistiske oplysninger for at vurdere
de præcise konsekvenser af ændringen og eventuelle behov for tilpasninger 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:
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 10 workshops med lokale uddannelsesudvalg i foråret 2017. Formålet var at
medvirke til en øget dialog om implementering af den nye uddannelse i praktikken.
PASS gennemfører tre dialogmøder september 2017 for medlemmerne af de lokale
uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at få indblik i samt at styrke det lokale skolepraktiksamarbejde
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
x

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?

Ja

Nej
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(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

x
x

Se i øvrigt bemærkningerne om rekrutteringsindsats under punkt 2) Bemærkninger til nøgletallene.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
430
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

Min. 2200

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

Ny dimensionsaftale afventes

Nøgletallet for indgåede uddannelsesaftaler i 2016 er ministeriets nøgletal, der afspejler, at der fra
august 2016 gælder en ny uddannelsesstruktur, hvorefter social- og sundhedshjælperuddannelsen ikke
længere udgør et trin i en trindelt uddannelse, og at ansøgerne skal gennemgå det nye GF2-forløb
inden, der kan indgås uddannelsesaftale.
Fagligt udvalg vurderer, at nøgletallet angiver et ufuldstændigt optag og kun afspejler antallet af nye
uddannelsesaftaler indgået forud for første hovedforløbs opstart i foråret 2017.
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 på minimum 2200 aftaler årligt.
Det er forventningen, at parterne i 2018 indleder drøftelser om en evt. ny dimensioneringsaftale
gældende fra 2019.
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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.

KL, Danske Regioner, LO og Regeringen har indgået en dimensioneringsaftale for den nye social- og
sundhedshjælperuddannelse.
Dimensioneringsniveauet afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et faldende behov for
social- og sundhedshjælpere.

Det er forventningen, at parterne i 2018 indleder drøftelser om en evt. ny dimensioneringsaftale
gældende fra 2019.
Det er med gældende dimensioneringsaftalen besluttet, at der igangsættes et samarbejde mellem KL,
Undervisningsministeriet, 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. Der er bevilget AUB-midler til et projekt for at
fremme denne proces. Projektet igangsættes foråret 2018.
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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Fællesudvalg for murer -, stenhugger og, stukkatufaget
29.9. 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Stenhugger
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
8
0
0
0

2015
12
5
0
0

2016
10
0
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er ikke de store ændringer i nøgle tallene Branchen ønsker stadig at fastholde det antal elever der
er i faget og helst med en tilgang til faget. og vil i samarbejde med den nye landsskolefor 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
Det faglige udvalg ønsker præcisering af bekendtgørelsen, således at det klart fremgår, at uddannelsen
afsluttes sidste fredag i marts eller september uanset om uddannelsen gennemføres som EUD, EUV
eller EUX.
Endvidere overvejes en ændring af uddannelseslængden for EUX, da det har vist sig, at
bestemmelsen om en uddannelsestid på 3 år og 2 -3 måneder, ikke harmonerer med bestemmelsen
om at uddannelsen afsluttes i marts eller september.
Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne, og derfor også stenhugger uddannelsen. Derfor vil der også komme en
bekendtgørelses ændring, hvor det faglige udvalg skal være på forkant. Der vil også her arbejdes med
kompetencemål.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 3).
(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 3).
(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

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:
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.
Disse to ovenstående ændringer fungerer 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:
De næste år vil være præget af flytning af landsskolen fra EUC Sjælland til Learnmark i Horsens.
Her har det Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger - og Stukkatur en opgave at vejlede
virksomheder, skolen 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
skolen med blandt andet at viderefører de gode erfaringer fra den tidligere landsskole.
Der følges op på, og sikres at virksomhederne informeres omkring de ændringer som flytningen
af uddannelsen har afstedkommet.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x
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Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
X
Se under punkt III
I.

Nej

X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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
ikke-godkendte virksomheder.
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 herunder, at
flere elever får en uddannelsesaftale. Byggebranchen er fortsat i en rivende en udvikling og der er
fortsat et stort behov for at flere unge får en praktikplads
Byggeriets Uddannelsers projektkonsulent har gennem de sidste år oparbejdet et tæt samarbejde med
det lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med AUB-ansøgninger. Det Faglige Udvalg har ønsket at
udvalgene involvere sig mere i AUB projekterne. Det gælder fra drøftelserne om de lokale
praktikpladsudfordringer og indsatsområderne i projektet. til udarbejdelse af handlingsplan når et
projekt er bevilget. Dette systematiske samarbejde har betydet, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt
tager ejerskabet til projekterne ift. projektledelsen samt involvere sig som aktør ift. udførelsen af
aktiviteterne. Projektkonsulenten supportere udvalget under hele projektperioden. Indenfor
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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byggeriets uddannelser er der geografisk forsket på, hvor der er elever uden praktikplads og ledige
praktikpladser. Byggeriets Uddannelser har derfor taget initiativ til en række regionale temamøder,
hvor de lokale uddannelsesudvalg på tværs af skoler og uddannelser mødes og drøfter, hvordan de
kan samarbejde bedre om at matche elever og ledige praktikpladser. Møderne afholdes over efteråret
2017 og ind i 2018.
Byggeriets Uddannelser har endvidere udarbejdet vejledninger målrettet de lokale uddannelsesudvalg,
der kan støtte dem i deres opgaver og samarbejde med erhvervsskolerne. Vejledningerne kan se her:
https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/vejledninger-til-de-lokale-uddannelsesudvalg/

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Fællesudvalg for murer -, stenhugger og, stukkatufaget
29.9 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Stukkatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
X
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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:
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

2014

2015
2
2
0
0

2016
3
2
0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
x
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
x
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

Ja

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne, og derfor også stukkatør uddannelsen. Derfor vil der også komme en
bekendtgørelses ændring, hvor det faglige udvalg skal være på forkant. Der vil også her arbejdes med
kompetencemål.
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 3).
(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.

623 af 759

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 3).
(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 3).
(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:
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.
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Disse ændringerne virker 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:
Landsskolen har valgt efter at stenhugger uddannelsen er flyttet til Horsens, at flytte
stukkaturuddannelsen til nye lokale. 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
skolen.
Der følges op på, og sikres at virksomhederne informeres omkring de ændringer som
omlægningen og flytningen indebærer.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Nej
x

Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Ja
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)

Nej
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Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

X

X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
2
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

2

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

2

Se under punkt III

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.
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 herunder, at
flere elever får en uddannelsesaftale. Byggebranchen er fortsat i en rivende en udvikling og der er
fortsat et stort behov for at flere unge får en praktikplads
Byggeriets Uddannelsers projektkonsulent har gennem de sidste år oparbejdet et tæt samarbejde med
det lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med AUB-ansøgninger. Det Faglige Udvalg har ønsket at
udvalgene involvere sig mere i AUB projekterne. Det gælder fra drøftelserne om de lokale
praktikpladsudfordringer og indsatsområderne i projektet. til udarbejdelse af handlingsplan når et
projekt er bevilget. Dette systematiske samarbejde har betydet, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt
tager ejerskabet til projekterne ift. projektledelsen samt involvere sig som aktør ift. udførelsen af
aktiviteterne. Projektkonsulenten supportere udvalget under hele projektperioden. Indenfor
byggeriets uddannelser er der geografisk forsket på, hvor der er elever uden praktikplads og ledige
praktikpladser. Byggeriets Uddannelser har derfor taget initiativ til en række regionale temamøder,
hvor de lokale uddannelsesudvalg på tværs af skoler og uddannelser mødes og drøfter, hvordan de
kan samarbejde bedre om at matche elever og ledige praktikpladser. Møderne afholdes over efteråret
2017 og ind i 2018.

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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Byggeriets Uddannelser har endvidere udarbejdet vejledninger målrettet de lokale uddannelsesudvalg,
der kan støtte dem i deres opgaver og samarbejde med erhvervsskolerne. Vejledningerne kan se her:
https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/vejledninger-til-de-lokale-uddannelsesudvalg/

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Støberitekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

5
0
0

5
0
0

5
0
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Antallet af elever på uddannelsen er ganske lavt, og der er derfor ingen data tilgængelige for
nøgletallene. Udvalgets egne efterretninger indikerer dog at tilgangen til uddannelsen matcher
behovet på uddannelsens arbejdsmarked.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

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

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Synkronisering af grundforløb
Overgangskravene for uddannelserne til smed, beslagsmed og støberitekniker synkroniseres, således
at de nuværende overgangskrav for smedeuddannelsen vil blive implementeret på beslagsmed og
støberiteknikeruddannelsen. For at sikre gennemsigtighed i forhold til, at de tre grundforløb er
synkroniserede, tilføjes følgende sætning i de tre uddannelser.
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker, Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i
hovedforløbet,
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for erhvervsuddannelsen til beslagsmed eller
smed.
Indføring af bevis for varmt arbejde
MI har modtaget en henvendelse fra en skole om en virksomhedsbrand, der kom til at koste en
virksomhed kr. 500.000 i selvrisiko til forsikringsselskabet, da ilden uforsætligt var blevet antændt af
en smed uden ”varmt arbejde-certifikat”. På baggrund af henvendelsen har MI undersøgt praksis i
forhold til opnåelse af varmt arbejde-certifikat på uddannelsen (45141 Brandforanstaltninger v.
gnistproducerende værktøj). Da faglærte inden for branchen foretager gnistproducerende arbejde,
vurderer MI, at det skal være obligatorisk på denne uddannelse, at elever opnår dette bevis. MI
ønsker derfor, at certifikatet skal være et obligatorisk overgangskrav forud for påbegyndelsen af
hovedforløbet. Det skal bemærkes, at opnåelse af bevis for varmt arbejde tager 1 dag, og at beviset
har en gyldighed på 5 år.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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
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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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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
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 sket ændringer siden 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
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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
(Eventuelle bemærkninger)

Nej

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
<5
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

5

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

5

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Udvalget vurderer, at det nuværende antal praktikpladser er passende i forhold til behovet, og
udvalget gennemfører aktiviteter til vedligeholdelse af disse via løbende kontakt til virksomhederne.

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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.

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 arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget
6.oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Tagdækker
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A 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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
92
45

2015
79
46

2016
99
63
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
35
82

2015
33
78

2016
27

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0,83

2016**

2017***

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 indgåelsen af ordinære uddannelsesaftaler. Uddannelses udfordringer ligger i
manglende elever, dette skyldes manglende kendskab til uddannelsen.
Antallet af udlærte er stabilt, hvilke stadig er en del lavere end branchens behov.

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

Nej
x
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Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Udvalget ønsker at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag

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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
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.
Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne. Derfor vil der også komme en bekendtgørelses ændring, hvor det faglige
udvalg skal være på forkant.

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.)
Henvisning til 3. a og b

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
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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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
X
1
X
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Revision af bekendtgørelse, ingen 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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
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:
Valgfag i uddannelsen er fjernet og erstattet af valgfri specialefag. Det er endnu for tidligt at udtale
sig om hvilken virkning det har haft.

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:
Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen:
Som i tidligere udviklingsredegørelser er der gennem Byggeriets Uddannelser et systematisk arbejde
med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
Uddannelsen gennemføres fra 1. august 2017 på 2 skoler + en ny grundforløbsskole. FU og de lokale
uddannelsesudvalg søger AUB projekter, hvor fokus er på potentiale praktikvirksomheder i skolernes
lokalområder. Aktuelt er byggebranchen i så rivende en udvikling at udfordringen ikke er
praktikpladser med elever, der søger uddannelsen. AUB projekterne har derfor fokus på at motivere
elever i grundforløb 1 og 2 til at vælge en af udvalgets uddannelserne samt at synliggøre ledige
praktikpladser på praktikpladsen.dk
Derudover er Byggeriets Uddannelser vært for regionale netværksmøder på tværs af geografi og fag.
Formålet med netværksmøderne er at de lokale uddannelsesudvalg drøfter hvor samarbejdet kan
kvalificere således at flere elever matches med praktikpladser.
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.
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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.
Ja
Nej
X
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Nej
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Tagdækkeruddannelsen oplever et paradoks idet der både er søgende elever og ledige praktikpladser.
Dette kan skyldes geografiske forskelle og manglende kendskab til uddannelserne. Der skal bruges
faglært arbejdskraft bl.a. til de mange nye og store bygge- og anlægsprojekter.
I.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

69

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

75

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

75

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Stigende aktiviteter i bygge og anlægsbranchen, øget fokus på klausuler og de faglærtes brede
kompetencer

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. Aktuelt er byggebranchen i så rivende en udvikling at
udfordringen ikke bare er manglen på praktikpladser, men også manglen på elever der søger
uddannelsen. Det faglige udvalg vil sætte fokus på paradokset med at der både er søgende lærlinge på
praktikpladsen. Dk og ledige praktikpladser.
AUB projekterne har derfor fokus på at motivere elever i grundforløb 1 og 2 til at vælge en af
udvalgets uddannelserne samt at synliggøre ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk
Derudover er Byggeriets Uddannelser vært for regionale netværksmøder på tværs af geografi og fag.
Formålet med netværksmøderne er at de lokale uddannelsesudvalg drøfter hvor samarbejdet kan
kvalificere således at flere elever matches med praktikpladser.
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.
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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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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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for Tandklinikassistent
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august).
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
X
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august).

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

897
558
144
187
111

827
612
168
221
77

855
656
140
145
35
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

412
75

407
75

388
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,74
0,07
0,0014
0,24
-

0,69
0,06
0,19
-

0,76
0,08
0,26
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 76. Der er registreret et fald i antallet af
igangværende skolepraktikaftaler og optaget i skolepraktik har været stigende, men faldt dog igen i
2016.
Den samlede beskæftigelsesfrekvens er steget til 76%, hvilket understreger den positive udvikling
inden for uddannelsen. Stigningen er markant i forhold til særligt de ordinære uddannelsesaftaler.
Stigningen har tilmed haft en afsmittende effekt på antallet af og stigningen inden for skolepraktikaftaler og restlæreaftaler. Udvalget bemærker samtidigt, at beskæftigelsesfrekvensen for elever med
anden etnisk herkomst end dansk er stabil i forhold til sidste år.
Det ser dog ud til, at der er en begyndende positiv udvikling for elever med anden etnisk baggrund end
dansk. Den rene beskæftigelsesfrekvens er således fortsat stigende for elever med anden etnisk
baggrund til 0,47.
Andelen af tandklinikassistenter, der videreuddanner sig, er stigende til 0,08. Udvalget forventer, at
frekvensen vil stige i takt med at uddannelsen vil blive udbudt med talentspor, som vil kunne udfordre
eleverne tidligere i uddannelsen. På sigt vil højere niveauer i tandklinikassistentuddannelsen kunne
bygge bro til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.
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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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 faglige Udvalg har ingen aktuelle ændringsbehov, da uddannelsen pr. 1. juli d.å. som noget nyt kan
gennemføres med talentspor. Det faglige Udvalg vil i samarbejde med skolerne følge udviklingen og
interessen for talentspor for at sikre, at fremtidige elever får muligheden for at uddanne sig på højeste
niveau.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
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:
Pr. 1. juli d.å. blev det muligt at gennemføre Tandklinikassistentuddannelsen med talentspor.
Det faglige Udvalg har derfor endnu ingen erfaringer med udbuddet af talentspor. Udvalget og skolerne
har i samarbejde udviklet materiale om talentspor til elever og klinikker m.m..

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:
Udvalgets praktikmål er operationaliseret i godkendelsesskemaer og vejledende praktikplaner, hvor
oplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhed og elev ved at sammensætte oplæringen af en række
forskellige arbejdsfunktioner og med forskellige oplæringsdybde (taksonomi).
Kompetencen til at godkende nye praktikpladser er fortsat 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 2017 bevilliget
AUB-midler til to projekter.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja
Nej
X
I forbindelse med udbudsrunden 2017 blev yderligere tre institutioner godkendt til at udbyde
Tandklinikassistentuddannelsen i skolepraktikcenter. Det faglige udvalg er meget optaget af kvaliteten i
skolepraktik og samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg herom.
Det faglige Udvalg har udarbejdet en vejledning til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg (LUU)
om deres rolle og opgaver i relation til praktikstederne og skolepraktik m.m.
Udvalget drøfter i foråret 2018 med skolerne om der er behov for i samarbejde med praktikcentrene
og LUU at udarbejde materiale og anbefalinger samt ”Best practice” til god kvalitet i praktikcentrene.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet

Ja

Nej

5
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for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
Se bemærkninger under punkt III nedenfor.

x

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
656
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:
Der er delte forventninger i udvalget til det fremtidige antal indgåede uddannelsesaftaler.
Tandlægeforeningen forventer således, at dimensioneringen af uddannelsen med kvote vil betyde et
samlet fald i antallet af uddannelsesaftaler i sammenligning med tidligere år. HK/Privat har et håb og
en forventning om, at det vil skabe den ønskede holdningsændring og at andelen af uddannelsesaftaler
dermed vil være konstant.
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.
Praktikpladssituationen drøftes løbende med de lokale uddannelsesudvalg og i forbindelse med
udvalgets årlige skolemøde. Skolerne benytter delaftaler og korte aftaler, og der er flere
skolepraktikelever, der efterfølgende opnår restlæreforhold.
I 2018 vil Tandklinikassistentuddannelsen blive dimensioneret med 447 kvotepladser fordelt på 12
skoler. Det faglige Udvalg er opmærksom på udviklingen i antallet af elever og faglærte i 2018, og flere
lokale uddannelsesudvalg vil fremover i højere grad informere klinikker og elever om mulighederne for
ny mesterlære og indgåelse af uddannelsesaftaler inden GF2 m.m.
Det faglige udvalg er ikke enigt om konsekvenserne af dimensioneringen med kvote. Udvalgets
forventninger til en eventuel mangel på elever er derfor også delt, hvorfor der i punkt I. ikke er sat et
kryds i hhv. ”Ja” eller ”Nej”. I forbindelse med udmelding om dimensionering af
Tandklinikassistentuddannelsen rettede Tandlægeforeningen henvendelse til Undervisningsministeriet
om foreningens forventning til udviklingen af antallet af uddannelsesaftaler. Derfor vedlægges et notat,
som Tandlægeforeningen tidligere har sendt til Undervisningsministeriet (28. august 2017): Notat om
dimensionering og kvote på erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent samt de forventede negative konsekvenser heraf.
Det faglige Udvalg prioriterer god og tilgængelig information via bl.a. hjemmesiden
uddannelsesnaevnet.dk. Tandlægeforeningen informerer om uddannelsen på årskursus og 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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foreningens hjemmeside www.tdlnet.dk . HK og Tandlægeforeningen samarbejder endvidere om at
markedsføre relevante efteruddannelsestilbud, herunder AMU-kurser.
Udvalgets sekretariat deltager i ERFA-møder, fagkonferencer og årskurser inden for
Tandklinikassistentuddannelsen og konferencer med skolernes lære- og praktikpladskonsulenter,
uddannelsesledere, praktikcenterchefer m.fl.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Slagterfagets Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Tarmrenser
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

50
47
0

46
52
0

32
25
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

20
78

38
73

.
.

*) 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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,88
0,06

0,82
0,15
0
n/a
n/a

0,86
n/a

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder det positivt, at beskæftigelsesfrekvensen ser ud til at holde sig høj og rimelig stabil
når der samtidig ses på 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:
a.
Er der behov for udvikling på følgende områder:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(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 3).
(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 3).
(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 forlængelse af sidste års redegørelse.

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
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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. Der er i forbindelse med ændringerne af
uddannelsen i 2016/2017 vurderet, at det ikke var aktuelt at ændre i praktikmålene. 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 2017/2018 vurdere, om der er formuleringer i
godkendelsesskemaerne, der skal opdateres.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever

Nej

X
X

Udvalget vurderer der er god balance mellem udbud og efterspørgsel på uddannelsesaftalerne.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

50

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

50
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Udvalget forventer samme aktivitet som der har været i de foregående 3-4 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.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og
Eventteknikeruddannelsen
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Teater-, udstillingsog eventtekniker
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

128
56
9

133
63
34

123
55
28

0
0

0
0

22
34
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

37
84

36
72

39
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:
Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens
Selvstændighedsfrekvens agg. for 2011-2014
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet
Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

2015*

2016**

2017***

0,73
0,11

0,71
0
0,0942
n/a
n/a

0,71
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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget bemærker, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler er aftagende uden ændring i den
samlede beskæftigelsesfrekvens. Udvalget har tidligere været opmærksomme på at begrænse optaget
for uddannelsen, så udbud og efterspørgsel i branchen passer sammen. Dette har udvalget forsat
fokus på. Det kan tilføjes, at 9-10 pct. af de udlærte bliver selvstændige, hvilket er en stigning på 2-3
pct. point ift. forrige år.
Udvalget finder det positivt, at antallet af praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb er
reduceret fra forrige år, men har stor fokus på antallet af indgåede samt igangværende
skolepraktikaftaler.
Udvalget kan ikke kommentere på forholdene omkring forskel i beskæftigelse fordelt på hhv. køn og
etnicitet, da dataene er begrænset og grundlaget derfor ikke er til stede.

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
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Se punkt 4.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

Nej
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.)
Omlægning af udstillingsteknikerspecialet til AV-tekniker
Ved sidste års udviklingsredegørelse tydeliggjorde udvalget, at både virksomhedernes udvikling og
den teknologiske udvikling betyder, at der er behov for mere AV-teknik på uddannelsen. Udvalget
har afsøgt arbejdsmarkedets behov og har fundet grundlag for en omlægning af
udstillingsteknikerspecialet, så specialet peger mere i retning af en AV-tekniker.
Udvalget ønsker at omlægge udstillingstekniker-specialet til et speciale, hvor AV-teknik er i højsædet.
Dette gøres på baggrund af, at flere virksomheder inden for en etableret AV-branche efterspørger
AV-kompetencer. Derudover findes der en underskov af uafhængige specialforretninger, der lokalt
leverer mindre audiovisuelle løsninger til mindre virksomheder samt offentlige organisationer.
Udvalget estimerer et årlig optag på omkring 25 elever.
Virksomheder, der er interesseret i at ansætte AV-teknikelever, udfører typisk opgaver som:
 Installation af små og store møderum i private virksomheder og offentlige institutioner (En
skærm på væggen/en projektor i loftet, etablering af lydløsninger (højtalere og mikrofoner),
installation af interaktive boards, etablering af videokonference – alt styrret via rumstyrings
systemer.
 Installation af auditorier (Store visuel løsning (projektor/LED), med tilhørende kompleks
lydløsning i form af både højtalere samt diverse mikrofon løsninger, billedskalering,
videokonference og styrring via rumstyrings systemer.
 Installation af digitale biografer (Det vil sige hele den teknik, der gør det muligt for
almindelige mennesker at få en biografoplevelse – Stor skærm og projektorløsning,
specialiseret lyd mm.).
 Etablering af digital signage (Informations boards i kantiner, ved receptions skranker, i
butikker, indkørsel til byer mm.).
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Etablering af AV undervisningsværktøjer til skoler og øvrige undervisningslokaler
(Interaktive boards, skærm løsninger, Projektorløsninger mm).
Styring og deling af lyd og billedtransmission mellem forskellige lokationer (lokalt eller
internationalt).
Installation af kreative audio-visuelle løsninger på museer, i det offentlige rum (bybilledet,
stationer, stadions mm.).
Specialiserede lydløsninger
Specialiserede lysløsninger
Specialiserede billedløsninger
Separate videokonference løsninger

Specialet vil følge samme struktur som uddannelsens øvrige specialer. Omlægningen vil medføre, at
uddannelsen vil skulle skifte navn fra Teater-, Udstilling- og Eventteknikeruddannelsen til
formodentlig Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsen. Det faglige udvalg vil ændre navn, så det
svarer til uddannelsen.
Omprioritering af undervisningsuger
Udvalget ønsker at forkorte faget håndtering og surring, så faget fremadrettet har en varighed på 0,2
uger frem for 0,6 uger. Samtlige skoler har udvist en klar holdning om, at faget kan afvikles på 0,2
uger. De tilbageblivende 0,4 uger skal tillægges faget AV-teknik, der ligesom håndtering og surring
indgår på alle uddannelsens specialer.
Redaktionel ændring til svendeprøven
Udvalget ønsker at redigere beskrivelsen af den afsluttende prøve i § 6 i bekendtgørelsen, så
rammerne bliver tydeliggjort bedre.
Opdatering af certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse – se punkt 4.
Ad. b) Speciale – se punkt 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 3).
(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
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
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Ingen ændringer er foretaget for året 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.
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 følger praktikpladssituationen nøje og har et godt fungerende samarbejde med de lokale
uddannelsesudvalg samt skolerne om kvaliteten på praktikuddannelsen.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej

X
Industriens Uddannelser har haft en løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg vedr. deres
rolle og opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken.
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Udvalget bemærker, at antallet af praktikpladssøgende elever er faldet fra 34 til 28 i det aktuelle år.
Det skal på ny understreges, at dele af branchen er hårdt ramt i form af reducerede tilskud fra staten,
hvilket forårsager en påpasselighed ift. at ansætte elever. Udvalget vil i samarbejde med skolerne og
de lokale uddannelsesudvalg følge udviklingen.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
55
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

60

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

63

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
NEXT København flytter ultimo 2017 til nye lokaler i Nordvest, hvor de håber på at etablere et
stærkt netværk med branchen. De forventer et øget fokus på uddannelsen, hvilket bedre vil kunne
fastholde eleverne.
Derudover estimerer udvalget, at omlægningen af specialet udstillingstekniker, til et mere AVorienteret speciale, vil skabe en mere jævn fordeling blandt uddannelsens fire specialer. I forlængelse
heraf estimerer udvalget ligeledes, at omlægningen vil betyde, at flere uddannelsesaftaler bliver tegnet
under grundforløbet, da AV branchens efterspørgsel efter AV-elever er stor.

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 har besluttet at igangsætte en praktikpladsfremmende indsats, der retter sig mod
praktikvirksomheder, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år. Indsatsen vil bevirke et
mere retvisende praktikpladsudbud og en mulighed for, at praktikvirksomhederne bliver gjort
opmærksomme på deres godkendelse mhp. eventuelt at opretholde sin godkendelse.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Teknisk designer uddannelsen
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Teknisk designer
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

213
167
109

238
191
69

247
167
80

47
55

47
55

102
162
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

171
84

145
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 2016, 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

2015*

2016**

0,69
0,17

0,70
0,09
0,0096
0,02
0,04

0,17
0,02

2017***
0,71
n/a
0,06
0,07

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Udvalget finder stigningen i igangværende aftaler positiv i forhold til den mangel på faglært
arbejdskraft, der forventes at opstå i de kommende år. Indgåede aftaler er på niveau med 2014,
hvilket udvalget vurderer er tilfredsstillende set i forhold til den ekstraordinære stigning i indgåede
aftaler inden for specialet bygge og anlæg i 2015.
Udvalget finder den lille stigning i beskæftigelsesfrekvensen positiv set i forhold til behovet for
faglært arbejdskraft.
I forhold til igangværende skolepraktikaftaler er der en markant stigning, der hænger sammen med, at
der ikke længere er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Udvalget følger udviklingen i forhold til,
hvor mange der er i SKP.

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

Nej
X
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Udvikling af iværksætterkultur
X
Andet
X
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
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.
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

X
X
X
X
X

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.

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 henvises 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
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c) Trin1
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Det kan med baggrund i udvikling af flere fag med højere præstationsstandard være nødvendigt at
revidere indholdet af fag i uddannelsesordningen. Der ses endvidere på en samskrivning af fag,
hvilket kan betyde, at der oprettes nye fag (ny titel) til erstatning for de fag der samskrives.
Der er i forhold til den teknologiske udvikling inden for anvendelse af programmer, software og
teknisk dokumentation herunder arkiveringssystemer behov for tilpasninger/ændringer i
uddannelsens faglige indhold så det er tidssvarende i forhold til virksomhedernes behov. Ændringer
der vil kunne 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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
1
c) Trin
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
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 ikke foretaget ændringer. Der er tidligere justeret i tiden til eksamination af den enkelte elev,
ved den afsluttende svendeprøve. Ændringen har fungeret som forventet med bedre og mere dialog
mellem eksaminator og elev.

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 udvalgets besøg i virksomheder eller på skoler, er der ofte også deltagelse af
repræsentanter for det 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. Herunder have fokus på etablering af projekter med
opsøgende arbejde.
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen: Udvalget vurderer løbende uddannelsens praktikmål ved i
forbindelse med møder med virksomheder og skoler at drøfte praktikmålene. Udvalget har med
baggrund i opsamlede resultater iværksat arbejdet med tydeliggørelse af indholdet i praktikmålene.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
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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. Se endvidere pkt. 2
kommentar til nøgletal.
Skolepraktik er emne på udvalgets årlige møde med skolerne i oktober måned.
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler/
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Udviklingen i behovet for tekniske designere forventes efter en periode med markante fald i behovet,
at være ændret til et stigende behov for teknisk designere.
Udvalgets forventninger til udviklingen i praktikpladssituationen er, at der i 2018 vil være en stigning
i antallet af aftaler. Der er dog fortsat brug for en indsats for at tilvejebringe flere praktikpladser.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
dgåede uddannelsesaftaler i 2016:
167

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

200

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

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 2017 vil være en stigning
i antallet af aftaler til ca. 185
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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.
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.

Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 ny godkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring ny godkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til ny godkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og
LUU vil gøre endnu mere for at gøre ny godkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat, Dansk Metal, Dansk Industri og
Teknisk Landsforbund kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos
Industriens Uddannelser, har løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af
unge ambassadører, som er i gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager
blandt andet til opdatering af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil
gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge
opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til
stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal give unge og deres lærere indblik i
uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for isoleringsfaget
5.oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Teknisk Isolatør
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A 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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
54
25

2015
46
24

2016
38
20
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
20
77

2015
12
82

2016
18

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0,83

2016**

2017***

0,8

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 indgåelsen af ordinære uddannelsesaftaler. Uddannelses udfordringer ligger i
manglende elever, dette skyldes manglende kendskab til uddannelsen.
Antallet af udlærte er stabilt, hvilke stadig er en del lavere end branchens behov.

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

Nej
x
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Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Udvalget overvejer en ændring af uddannelseslængden for EUX, da det har vist sig, at bestemmelsen
om en uddannelsestid på 3 år og 2 -3 måneder, ikke harmonerer med bestemmelsen om at
uddannelsen afsluttes i marts eller september.
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 overvejer at fjerne valgfag og i stedet udvide antallet af valgfrie uddannelsesspecifikke fag

b.
(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
x
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej
x
x

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"
Den stigende udvikling af ny teknologi på byggepladserne vil uden tvivl få en afsmittende virkning på
erhvervs uddannelserne. Derfor vil der også komme en bekendtgørelses ændring, hvor det faglige
udvalg skal være på forkant.
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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.)
Henvisning til 3. a og b
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 3).
(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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Revision af bekendtgørelse, ingen økonomiske konsekvenser
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

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 3).
(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:
Valgfag i uddannelsen er fjernet og erstattet af valgfri specialefag. Det er endnu for tidligt at udtale
sig om hvilken virkning det har haft.

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 i tidligere udviklingsredegørelser er der gennem Byggeriets Uddannelser et systematisk arbejde
med at sikre kvaliteten i uddannelserne.
Uddannelsen gennemføres fra 1. august 2017 på 2 skoler. FU og de lokale uddannelsesudvalg søger
AUB projekter, hvor fokus er på potentiale praktikvirksomheder i skolernes lokalområder. Aktuelt er
byggebranchen i så rivende en udvikling at udfordringen ikke er praktikpladser med elever, der søger
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uddannelsen. AUB projekterne har derfor fokus på at motivere elever i grundforløb 1 og 2 til at
vælge en af udvalgets uddannelserne samt at synliggøre ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk
Derudover er Byggeriets Uddannelser vært for regionale netværksmøder på tværs af geografi og fag.
Formålet med netværksmøderne er at de lokale uddannelsesudvalg drøfter hvor samarbejdet kan
kvalificere således at flere elever matches med praktikpladser.
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.
Ja
Nej
x
I forhold til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmål ser det faglige udvalg ikke en indholdsmæssig
forskel mellem ordinær praktikuddannelse og skolepraktik.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Handlingsplan_for_tilvejebringelse_a6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
x
I.

Nej

x
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(Eventuelle bemærkninger)

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
23
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

30

Udvalget har fået uddannelses placeret på to skoler, hvilke vil være en imødekommenhed overfor
elevernes mobilitet

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 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.
Byggeriets Uddannelsers projektkonsulent har gennem de sidste år oparbejdet et tæt samarbejde med
de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med AUB-ansøgninger. Det Faglige Udvalg har ønsket at
udvalgene involvere sig mere i AUB projekterne. Det gælder fra drøftelserne om de lokale
praktikpladsudfordringer og indsatsområderne i projektet, til udarbejdelse af handlingsplan når et
projekt er bevilget. Dette systematiske samarbejde har betydet, at de lokale uddannelsesudvalg aktivt
tager ejerskabet til projekterne ift. projektledelsen samt involvere sig som aktør ift. udførelsen af
aktiviteterne. Projektkonsulenten supportere udvalgene under hele projektperioden. Indenfor
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.

676 af 759

byggeriets uddannelser er der geografisk forske på, hvor der er elever uden praktikplads og ledige
praktikpladser.
Byggeriets Uddannelser har derfor taget initiativ til en række regionale temamøder, hvor de lokale
uddannelsesudvalg på tværs af skoler og uddannelser mødes og drøfter, hvordan de kan samarbejde
bedre om at matche elever og ledige praktikpladser. Møderne afholdes over efteråret 2017 og ind i
2018.
Det praktikpladsopsøgende arbejde og mulighederne bliver jævnligt fremholdt og drøftet, når der er
møder mellem de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og det faglige udvalg.
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.
Byggeriets Uddannelser har endvidere udarbejdet vejledninger målrettet de lokale uddannelsesudvalg,
der kan støtte dem i deres opgaver og samarbejde med erhvervsskolerne. Vejledningerne kan se
her: https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/vejledninger-til-de-lokale-uddannelsesudvalg/

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til tjener
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
501
353
0
0
18

2015
489
366
0
0
12

2016
464
346
0
0
9
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
144
65

2015
162
63

2016
-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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,82
0,09
0,008
0,802
0,04

0,80
0,09
0,0055
0,802
0,00

0,83
0,09
0,0073
0,832
0,00

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Note 1) Udvalget er ikke i besiddelse af de ønskede tal, og de fremgår ikke af Databanken
Note 2) Der er kun oplyst tal for personer af ”dansk herkomst”, hvorfor forskellen i beskæftigelse
fordelt på etnicitet ikke kan beregnes.
Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for perioden 2014-2016 er rimelig stabil med
det største udsving på 5 %.
Derimod viser antallet af igangværende uddannelsesaftaler et fald over årene. Det samme gælder for
antallet af praktikpladssøgende elever, om end der er tale om små tal (fra 18 til 9 elever).
Restaurationsbranchen har de seneste år gennemgået en positiv udvikling med vækst. Det har
desværre ikke afspejlet sig i et øget antal af indgåede uddannelsesaftaler. Virksomhederne oplever, at
de ikke kan tiltrække elever, hvorfor der er et overskud af praktikpladser i virksomhederne, som ikke
bliver besat.
For at modvirke denne udvikling igangsatte udvalget en kampagen på de sociale medier for at skaffe
flere elever til uddannelsen. Effekten af denne kampagne forventer udvalget at se ved optaget til
grundforløbets 2. del i januar 2018, når målgruppen for kampagnen starter på grundforløbets 2. del.
Udvalget foretager en evaluering af effekten primo 2018 og træffer herefter beslutning, om der skal
foretages yderligere eller andre tiltag for at tiltrække det ønskede antal elever.

4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov

679 af 759

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 oplevet forvirring og uhensigtsmæssigheder de gældende regler om krav for at bestå
svendeprøven. Den nuværende svendeprøve består af fire delprøver. For at bestå den samlede prøve
skal eleverne opnå et gennemsnit på 02 af alle fire prøver samt opnå et gennemsnit på 02 af to af de
fire prøver (de praktiske prøver).
Udvalget ønsker, at eleverne fremover skal bestå alle fire delprøver med minimum 02 for at bestå
svendeprøven. Hvis en elev dumper en delprøve, vil eleven alene skulle tage denne delprøve om.

5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Med virkning fra 1. august 2017 blev nogle af overgangskravene fra grundforløbets 2. del til
hovedforløbet og nogle af hovedforløbets kompetencemål ændret samt der blev indført eux. Det er
på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget om 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:
Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen finder, at den bedste kvalitet i praktikuddannelsen skabes
gennem en forventningsafstemning, som bygger på klare og tydelige krav til virksomhederne.
Udvalget besøger derfor 90% af alle virksomheder, der søger om at blive godkendt til at oplære
elever. Udvalget sikre at virksomhederne opfylder forudsætningerne for fx fysiske forhold, variation i
arbejdsopgaverne m.m. ved at udvalgets repræsentanter besøger hovedparten af de virksomheder,
som søger om en godkendelse.
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
praktikvirksomhederne i hele landet kommer ud til virksomhederne, og dermed højner den samlede
kvalitet i praktikuddannelsen.
Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen har
besluttet at revidere AMU-kurset for ”praktikvejledere i hotel- og restaurationsbranchen”. Kurset er
efter udvalgets opfattelse med til at bidrager til at give oplærer i virksomhederne værktøjer til at skabe
et konstruktivt forhold mellem virksomhed og elev i elevens praktikuddannelse. Ministeriet har
bevilliget midler til, at Efteruddannelsesudvalget kan iværksætte denne revisionsopgave.
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Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
X
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
X
Udvalget vurderer, at udbuddet af praktikpladser overstiger antallet af elever. Som anført under
punkt 2 har udvalget iværksat en kampagne for at tiltrække flere elever.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
346
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

370

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

385

Udvalget har en forventning om, at den kampagne, jf. punkt 2, der blev sat i værk i starten af 2017,
først vil vise sin effekt fra sommeren 2018, når eleverne er færdig med begge dele af grundforløbet.
Uddannelsen er udpeget som fordelsuddannelserne, og det er derfor udvalgets forventning, at dette
vil øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2018. At uddannelsen indgår i fordelsuddannelserne
kan også medvirke til at flere elever får kendskab til uddannelsen og derved interesse for at tage
uddannelsen.
III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 21, 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 i forhold til antallet af elever.
Udvalget holder løbende øje med udviklingen og gennemgår denne fire gange årligt.

1

§ 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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Udvalget ønsker ikke at øge misforholdet mellem antallet af elever og praktikpladser. Derimod
ønsker udvalget at få flere elever til at søge uddannelsen og har derfor valgt at fokusere på dette
fremfor at skaffe flere praktikpladser. Udvalget gennemførte i starten af 2017 en kampagen på de
sociale medier for at skaffe flere tjenerelever.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Transporterhvervets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Togklargøring
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014

2015

2016

-

10

7
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Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

-

10

10

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

12

2015

2016

Nøgletal:

2014

Fuldførte *

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Fuldførelsesprocent **

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Videreuddannelsesfrekvens

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

Selvstændighedsfrekvens

Ingen
data

Ingen
data

Ingen
data

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.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
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***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Den revidere erhvervsuddannelse imødekommer kvalitativt 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 rekrutteringsproces af elever jf. myndigheds- og virksomhedskrav, hvorfor
det faglige udvalg normalt 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.
Generelt er der et lave niveau for videreuddannelse, det hænger til dels tæt sammen med, at
videreuddannelsesmulighederne er begrænsede, samt at personalet inden for jobområdet normalt
bliver mange år på samme arbejdsplads / samme jobfunktion.

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
X
X

Der er derfor behov for et bredere rekrutteringsgrundlag i overgang fra grundforløb til hovedforløb.

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej

(Sæt kryds)
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Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Den største praktikvirksomhed på området meddeler, at det er svært at få nok kvalificerede
ansøgninger til de opslåede lærepladser på trods af en ihærdig indsats med bl.a. besøg på grundforløb
på adskillige erhvervsskoler med transportgrundforløb.
Virksomheden har i 2012 truffet en strategisk beslutning om at bruge EUD som primær
rekrutteringsvej til jobfunktionen som togklargører inden for godstog. Årsagen er bl.a., at et EUD
uddannelsesforløb er med til at højne uddannelsesniveau blandt medarbejderne både fagligt og
personligt.

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. Det faglige udvalg finder det hensigtsmæssigt at forlænge praktikdelen af speciale Godstog ud fra
de allerede opnåede erfaringer, således at den praktikdel, hvor lærlingene arbejder tæt sammen
med deres praktikindøver, bliver længere, inden lærlingene kommer til at arbejde mere
selvstændigt.
2. Varighed af EUV-forløb, skoledelen. Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden
brancheerfaring, bliver automatisk EUV spor 2 elever og skal dermed have 10% afkortning af
skoledelen. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene vil
blive for korte på skoledelen, til at EUV elever uden brancheerfaring kan nå samme niveau som
EUD eleverne. Alle de mange jernbanespecifikke kompetencer har en varig aftalt med
myndigheden (TBST) og her er der ingen forskel på elevens alder. Derfor ønskes denne korte
erhvervsuddannelse uden 10% afkortning på skoledelen. Dette ansøgte det faglige udvalg også
om i forbindelse med EUD reform 2015, fik afslag og har ikke set sig i stand til at fastlægge den
kollektive afkortning, men har overladt dette til skolen som individuel afkortning.
3. Bredere rekrutteringsgrundlag. TUR har via henvendelser fra mange praktikvirksomheder erfaret,
at det er svært at få nok kvalificerede lærlinge med det nuværende rekrutteringsgrundlag. Indtil
reform 2015 var der mulighed for at tilbyde uddannelsesaftale til unge, som efter hel eller delvis
gennemført ungdomsuddannelse ønskede at komme til at arbejde som togklargører, uden at
skulle gennemføre et helt GF2. Det faglige udvalg ønsker en sådan mulighed genetableret.

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
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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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin15
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen.
Bortfald af den kollektive afkortning af skoledelen på 10% for EUV2 elever vil betyde en forlængelse
af skoleundervisningen på godt 2 uger pr. elev. Men med et p.t. årligt antal udbudte praktikpladser
samlet til EUD og EUV på 15, er der tale om en meget begrænset udgift.
Ad. b) Speciale
Forlængelsen af praktiktiden inden for speciale Godstog skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen.
Ændringen skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser.
Ad. c) Trin

Nedlæggelse
15

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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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 3).
(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) Trin

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 1/7 2017 foretaget nogle rettelser i uddannelsen i forbindelse med udstedelse af ny
uddannelsesbekendtgørelse, som varslet i udviklingsredegørelsen sidste år. Ændringerne vedrørte
varigheden af EUV-forløb samt i forhold til godskrivning. Det er det faglige udvalgs opfattelse, at
ændringerne har haft de ønskede virkninger.

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.
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Udvalget er ligeledes i færd med at udvikle 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

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.

I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
X
Er der mangel på elever
X
Det er TURs opfattelse, at der i takt med den stigende beskæftigelse også er sket i en stigning i
efterspørgslen på elever.
Inden for speciale Godstog er der et ønske fra praktikvirksomhed om at ansætte 15 lærlinge om året.
Det faglige udvalg håber på en tilsvarende afklaring inden for persontog. På dette speciale er der
desværre endnu ikke indgået uddannelsesaftaler.
For at arbejde inden for branchen, herunder også som lærling, kræves høj ansvarsfølelse og
sikkerhedsbevidsthed, idet brancheområdet er underlagt mange myndighedsbestemmelser samt krav
fra kunder. Desuden skal man helbreds- og sikkerhedsgodkendes samt gennemføre en
erhvervspsykologisk test med tilfredsstillende resultat, inden man kan blive tilbud ansættelse.
Dette betyder desværre, at det ikke er alle elever, som går på / gennemfører et GF2 indenfor
transportuddannelserne, som kan få en uddannelsesaftale inden for branchen. Det har betydet, at der
har været ubesatte lærepladser på trods af en stor indsats fra praktikvirksomheders side.
Hvis EUD i stigende grad skal være adgangsvejen ind i branchen i stedet for AMU og/eller
virksomhedsoplæring, så er der behov for et bredere rekrutteringsgrundlag, idet de store
praktikvirksomheder oplyser, at der mangler kvalificerede elever. Branchen vil f.eks. gerne ansætte
lærlinge med en hel eller delvis gymnasial uddannelse, som ikke bruger denne til videregående
uddannelse.
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Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
10
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

12 - 18

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

15 - 30

TUR forventer, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler i de kommende år vil være afhængigt af,
om det bliver muligt at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag. Nyansatte lærlinge arbejder aldrig
selvstændigt inden for denne branche. Elever på en erhvervsskole har begrænset mulighed for
praktisk oplæring.
Derfor vil den uddannelsesspecifikke del af GF2 inden for det togklargøringsspecifikke typisk være
af mere teoretisk og afklarende karakter, hvorfor praktikvirksomhederne oplyser, at relevante elever,
der har gennemført andre grundforløb eller tilsvarende, sagtens burde kunne følge hovedforløb i
både praktikdel og skoledel uden yderlige tiltag.
Desuden vil at antallet af indgåede uddannelsesaftaler i de kommende år også være afhængigt af, om
den store operatører på persontogsområdet begynder at ansætte lærlingen til togklargøring. Der er
tydelig mangel på arbejdskraft, idet der annonceres efter personer til virksomhedsintern oplæring
inden for jobområdet.
Det er TURs opfattelse, at erhvervsuddannelsesreformens øgede fokus på kvalitet vil højne
interessen for transportområdets uddannelser samt tiltrække flere kvalificerede unge under 25 år.
TUR vurdere dog, at der er tale om en langsigtet proces, hvorfor der er behov for at øge
rekrutteringsgrundlaget ved overgang fra grundforløb til hovedforløb.

III.

Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i
erhvervsuddannelseslovens § 43, stk. 216, herunder evt. beskrivelse af udvalgets
indsats for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder
henholdsvis i ikke-godkendte virksomheder.
Det faglige udvalg har tæt dialog med det lokale uddannelsesudvalg da flere af medlemmerne fra det
faglige udvalg også repræsenterer parterne i det lokale uddannelsesudvalg.
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 udvikle et elektronisk dialogværktøj, som er
målrettet praktikvirksomhederne, hvor virksomheden og eleven løbende kan følge uddannelsens

§ 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.
16
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progression i forhold til praktikdelen sammenholdt med skoleperioderne. Udvalget har ligeledes
udarbejdet vejledningsmaterialer til brug for uddannelse af oplæringsansvarlige i virksomhederne.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
9. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Træfagenes
Byggeuddannelse
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A 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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
4230
2423
622
663

2015
4277
2537
730
869

2016
4469
2735
819
1071
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Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år

472

177

227

Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
1451
81

2015
1280
80

2016
1357

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0,78

2016**

2017***

0,12
0,78

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Overordnet set er udviklingen i uddannelsen svagt stigende, både hvad angår volumen, tilgang til
uddannelsen og antallet af uddannelsesaftaler. Imidlertid fortsætter tendensen med, at en større og
større del af aftalerne ikke er ordinære, fulde aftaler, men korte aftaler og restaftaler. Den fortsatte
stigning i antallet af elever i skolepraktik, viser at mange elever fortsat starter uddannelsen via
skolepraktikken.
Antallet af udlærte er stabilt, 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 2014 og 2015
er udlært henholdsvis 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

Ja

Nej
X
X
X

Nej

(Sæt kryds)
Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Det faglige udvalg ønsker at nedlægge EUX på specialet tækkemand, dels fordi det har vist sig at der
er meget få elever (3 elever på 6 år), der ønsker at bruge denne mulighed, dels fordi få EUX elever
kombineret med et speciale, hvor der i forvejen er få elever, gør det uhyre vanskeligt for skolen at
planlægge et fornuftigt uddannelsesforløb.
Det faglige udvalg ønsker præcisering af bekendtgørelsen, således at det klart fremgår, at uddannelsen
afsluttes sidste fredag i marts eller september uanset om uddannelsen gennemføres som EUD, EUV
eller EUX.
Endvidere overvejes en ændring af uddannelseslængden for EUX, da det har vist sig, at
bestemmelsen om en uddannelsestid på 3 år og 2 -3 måneder, ikke harmonerer med bestemmelsen
om at uddannelsen afsluttes i marts eller september.
Endelig overvejer udvalget at ændre på den mundtlige eksamen der indgår i den afsluttende
svendeprøve.

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 3b.
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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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
c) Trin1
x
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
x
b) Speciale
x
1
c) Trin
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse, Revision af bekendtgørelse, ingen økonomiske konsekvenser
Ad. b) Speciale, nedlæggelse af EUX, specialet tækkemand, forbedring af skolens økonomi.
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 3).
(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
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:
Valgfag i uddannelsen er fjernet og erstattet af valgfri specialefag. Det er endnu for tidligt at udtale
sig om hvilken virkning det har haft.

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.
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.
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.
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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.
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. Videreudvikling af erfaringerne i dialog med skoler og lokale uddannelsesudvalg er
fortsat et prioriteret indsatsområde. Endvidere oplever de lokale uddannelsesudvalg, at der er stor
forskel på dialogen med praktikcentrene, afhængig af om skolen har valgt at nedsætte et
praktikcenterudvalg eller ej.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

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
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Ja
Nej
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever
x
Med cirka 800 igangværende skolepraktikelever siger det sig selv, at der er mangel på praktikpladser.
Det gælder dog først og fremmest for tømrerspecialet. Imidlertid viser både
beskæftigelsesfrekvensen, ledighedstallene og stigningen i elevtallet at der fortsat er gode
beskæftigelsesmuligheder. Det hører også med i billedet at langt de fleste elever afslutter
uddannelsen i en virksomhed. I 2016 var det således kun 84 ud af de 1346 svendeprøveelever, der var
i skolepraktik i den sidste praktikperiode.
I.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

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

2735

Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

3000

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:
Evt. forklaring på den forventede udvikling:

3100

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 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 faglige udvalg i
Byggeriets Uddannelser, hvor opgaverne forsøges løst tværfagligt og ensartet.
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.
Se bilag 1 med de nærmere tids- og handlingsbeskrivelser.
Byggeriets Uddannelsers projektkonsulent har gennem de sidste år etableret et tæt samarbejde med
de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med AUB-ansøgninger. De faglige udvalg har ønsket at de
lokale uddannelsesudvalg involverer sig mere i AUB projekterne. Det gælder fra drøftelserne om
lokale praktikpladsudfordringer og indsatsområderne i projektet, til udarbejdelse af handlingsplan når
et projekt er bevilget. Dette systematiske samarbejde har betydet, at de lokale uddannelsesudvalg
aktivt tager ejerskabet til projekterne ift. projektledelsen samt involverer sig som aktør ift. udførelsen
af aktiviteterne. Projektkonsulenten støtter udvalgene i hele projektperioden.
Indenfor Byggeriets Uddannelser er der geografisk forskel på, hvor der er elever uden praktikplads
og ledige praktikpladser. Byggeriets Uddannelser har derfor taget initiativ til en række regionale
temamøder, hvor de lokale uddannelsesudvalg på tværs af skoler og uddannelser mødes og drøfter,
hvordan de kan samarbejde bedre om at matche elever og ledige praktikpladser. Møderne afholdes
over efteråret 2017 og ind i 2018.
Det faglige udvalg prioriterer at holde sine møde på de skoler der udbyder Træfagenes
Byggeuddannelse og i den forbindelse drøftes det praktikpladsopsøgende arbejde altid med det lokale
uddannelsesudvalg og skolen.
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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Organisationerne bag det faglige udvalg gør et stort arbejde for at informere og få deres
medlemsvirksomheder til at tage flere elever. Herunder gøres der 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.
Byggeriets Uddannelser har endvidere udarbejdet vejledninger målrettet de lokale uddannelsesudvalg,
der kan støtte dem i deres opgaver og samarbejde med erhvervsskolerne. Vejledningerne kan se her:
https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/vejledninger-til-de-lokale-uddannelsesudvalg/

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Transporterhvervets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Turistbuschauffør.
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
X
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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:

2014

2015

2016

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

24

6

-

Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

25

12

-
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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:

2014

2015

2016

Fuldførte *

-

-

-

Fuldførelsesprocent **

97

0,99

-

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,98

0,99

0,99

Videreuddannelsesfrekvens

-

-

-

Selvstændighedsfrekvens

0,0029 -

-

Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0,01

0,01

0,01

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

0,01

0,04

0,04

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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
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EUD reformen, blev udskilt fra Personbefordringsuddannelsen som en selvstændig uddannelse.
Tallene er bl.a. trukket fra UVMs database Databanken.
Angående antal indgåede uddannelsesaftaler i 2015 indeholder dette tal også uddannelsesaftaler, der
kun omfatter RKV-forløb. Det faglige udvalg vurderer, at ca. halvdelen af forløbene er RKV-forløb.
TUR vurderer det lave niveau for indgåede uddannelsesaftaler i 2015/2016 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. 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.
Kilde Pension Danmark

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
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

Nej
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b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
b) Speciale
c) Trin3
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
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.
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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 3).
(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 3).
(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:
Der er netop foretaget nogle få rettelser i uddannelsen i forbindelse med udstedelse af ny
uddannelsesbekendtgørelse 1/7 2017, som varslet i udviklingsredegørelsen sidste år. Ændringerne
vedrørte varigheden af EUV-forløb, samt i forhold til godskrivning. Det er det faglige udvalgs
opfattelse, at ændringerne har haft de ønskede virkninger.

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 udvikle 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

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
X
Er der mangel på elever
X
X
Hidtil har det udelukkende været allerede ansatte turistbuschauffører, der indgik uddannelsesaftale,
heraf har rigtigt mange en anden faglig uddannelse. Som beskrevet under pkt. 2 giver
beskæftigelsesreformen det problem, at nettoudgiften for en arbejdsgiver under elevernes
skoleophold som regel ikke kan modregnes i et praktikpladstilskud. Det er det faglige udvalgs
opfattelse, at der derfor de senere år ikke er indgået uddannelsesaftaler.
Hvis EUD skal være adgangsvejen ind i branchen i stedet for AMU, så mangler der både
praktikpladser og elever.
Der er for første gang i flere år et væsentligt antal elever (ca. 30 på landsplan), der er startet på GF2
inden for Buschauffør til kollektiv trafik i august måned. Disse elever vil også have adgang til
hovedforløbet i Turistbuschauffør jf. § 3 i uddannelsesbekendtgørelsen samt den generelle tekst i
uddannelsesordningen.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
5
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

10

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

15

Det faglige udvalg forventer en svag stigning i antal uddannelsesforløb de kommende år

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
ikke-godkendte 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.
4
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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.
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 udvikle 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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(Urmager)

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Urmagernes Faglige Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Urmager
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A
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)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
23
17
34
22

2015
26
16
41
26

2016
28
15
48
26

1
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
12
62

2015
12
67

2016
19

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Der er ingen tilgængelige data pga. uddannelsens størrelse.
Udvalget er meget opmærksomme på hvor mange elever der søger uddannelsen 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 ur reparationer 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

(Sæt kryds)

Ja

Nej

x
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Udvikling af iværksætterkultur
x
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Udvikling af iværksætterkultur
Udvikling af iværksætterkultur tænkes understøttet ved indplacering af nyt fag i Uddannelsen (hvis
muligt et grundfag med eksamen fx iværksætteri og innovation Niveau D, 2. uger)
Derfor ønskes der valgfag tilknyttet uddannelsen.
Revidering af faget Elektroniske Småure. Faget suppleres med mål der tilgodeser ”Smart urenes indtog
på markedet. fx Eleverne har kendskab til Smart ure teknologien, og kan vejlede kunder herom. Dertil
enkelt mål fra faget Urelektronik.
Faget Urelektronik niveau Advanceret - udfases.
Antallet af skoleuger bibeholdes.
Uddannelsen ønskes ikke længere udbudt med talentspor

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
x
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
x
Internationale forhold
Andet
x
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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.)
Der er stor interesse for kvalitetsure, både nye ure og vintage ure, og det burde have givet mere
omsætning i branchen og derved også flere arbejdspladser. Branchen har derfor brug for nytænkning,
og vi oplever at flere af de elever der starter på uddannelsen, faktisk har nogle visioner og nye ideer,
som kan være med til at løfte faget. Men de får dem ikke ført ud i livet
I det senere år er der også dukket flere dansk designede ure op, men det er ikke urmagere der har stået
bag eller været involveret i udviklingen heraf.
Urmageruddannelsen er udbudt med talentspor. Efter megen overvejelse må udvalget konstater, at det
ikke er muligt på en så lille uddannelse som urmageruddannelsen, at få tilrettelagt undervisningen med
talentspor.
I dag vælger eleverne i stedet at tage enkelte fag på højere niveau.
Derfor ønskes uddannelsen ikke længere udbudt med talentspor.
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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 3).
(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 3).
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 3).
(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
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,
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 ser ud til at flere virksomheder tør tage elever, men de starter ofte op med korte praktikaftaler.
Der er endvidere gennemføret en lønreduktion på 4.500 kr. pr. md. for nyuddannede urmagere, for at
få etablere nye arbejdspladser. Det vurderes også at lønreduktionen kan være med til at begrænse
tilgangen til faget
Vi har endnu ikke set resultatet af tiltagene

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 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
x

Nej

Udvalget besøger løbende skolepraktikcentret, og taler med skolepraktikeleverne om kvaliteten af deres
praktikophold og de opgaver de skal løse.
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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
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
x
Er der mangel på elever

Nej

x

Der er desværre forsat elever i skolepraktik, og Urmagernes Faglige Fællesudvalg drøfter løbende om
der skal adgangsbegrænsning på uddannelsen. For at begrænse optaget på uddannelsen, er der fra
sommeren 2017 aftalt, at der nu kun optages elever 2 gange om året mod tidligere 4.
Der er endvidere gennemføret en lønreduktion på 4.500 kr. pr. md. for nyuddannede urmagere, for at
få etablere nye arbejdspladser. Det vurderes også at lønreduktionen kan være med til at begrænse
tilgangen til faget
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
15
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

20

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

20

Udvalget forventer at kunne opretholde det nuværende antal praktikpladser, og øge med et par ekstra
pladser. 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
6
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orienter sig løbende om hvilke butikker og værksteder, der kan være potentielle praktiksteder

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 og i 2017 afholdt et fælles urmagertræf for alle
interesseret i branchen, igen med det mål at få flere til at tage ansvar for uddannelsen og faget.
På træffet diskuteres faget udfordringer i gruppearbejde, hvor urmagerelever, mestre og svende
blandes, for at få etableret netværk og kontakter med hinanden.
:

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 fredag 13. oktober 2017 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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Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Transporterhvervets Uddannelser
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Vejgodstransport
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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

Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
B
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for
2017 forventes udsendt ultimo august)

2. Udvalget bedes indsætte og 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:

2014

2015

2016

Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år

560

532

572
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Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år

408

700

900

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

23

7

42

Nøgletal:

2014

2015

2016

Fuldførte *

441

298

-

Fuldførelsesprocent **

80

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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)

0,96

0,97

0,98

Videreuddannelsesfrekvens

0,0

0,01

Selvstændighedsfrekvens

0,0079 0,0108

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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Det forholdsvis høje antal indgåede antal uddannelsesaftaler på 702 i 2015 og på 900 i 2016 på
Vejgodstransportuddannelsen dækker over, at op mod halvdelen af uddannelsesaftalerne er indgået
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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”.
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
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

Nej
X
X
X

Nej
X
X
X
X
X

Ændrede myndighedskrav fra AT på kranområdet.
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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.)
Arbejdstilsynet (AT) har meddelt, at der kommer ændringer på certifikatstrukturen på bl.a.
kranområdet med virkning fra 1/1 2018. Dog kan der evt. blive tale om afløb frem til 1/7 2018 for
elever, der allerede er i gang med erhvervsuddannelsen. Nu ser det ud til, at selve strukturen er
fastlagt, men de kommende prøvevejledninger og dertilhørende AMU uddannelser er ikke fastlagt.
Når det er på plads, ved man også, hvilke ændringer den nye struktur vil få i forhold til de fag, som
indeholder den nuværende undervisning og prøveaflæggelse til kran certifikat A, B, C, D og E. I
Vejgodstransportuddannelsen er kran D obligatorisk i 2 specialer. Ændringer kan både være af
indholdsmæssig- og varighedsmæssig karakter f.eks. afløses det nuværende kran D af en uddannelse
til mobile kraner under 30 tm enten med integreret basiskranuddannelse eller med forudgående
basiskranuddannelse.

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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin17
X
Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale
Ad. c) Trin1

Omlægning og revision

17

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 3).
(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
Omlægningen skal ske ved en ændring af bekendtgørelsen.
De specialer, der indeholder lastbilmonteret kran certifikat D, kommer fremover til at indeholde en
uddannelse til mobile kraner under 30 tm enten med integreret basiskranuddannelse eller med
forudgående basiskranuddannelse.
Hvis den nuværende varighed af kranfag i uddannelsen fastholdes, vurdere det faglige udvalg, at der
ikke er nogen økonomiske konsekvens af ændringen. Hvis der bliver tale om en forlængelse ved at
det nuværende kran D afløses af en uddannelse til mobile kraner under 30 tm enten med integreret
basiskranuddannelse eller med forudgående basiskranuddannelse, vurderer det faglige udvalg, at
forlængelsen bliver af kortere varighed (maksimalt 5 dage), hvilket kunne betyde en forlængelse af
den samlede varighed af skoledelen.
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 3).
(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.
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5. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse
Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
Der er 1/7 2017 foretaget nogle rettelser i uddannelsen i forbindelse med udstedelse af ny
uddannelsesbekendtgørelse, som varslet i udviklingsredegørelsen sidste år. Ændringerne vedrørte
ophævelse af trindeling mellem de daværende trin 1 og trin 2, varigheden af EUV-forløb samt i
forhold til godskrivning. Det er det faglige udvalgs opfattelse, at ændringerne har haft de ønskede
virkninger.

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 udvikle 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

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Det er TURs opfattelse, at der i takt med den stigende beskæftigelse også er sket i en stigning i
efterspørgslen på elever. TUR er fra flertallet af transportskolerne blevet oplyst om, at der på
vejgodstransportområdet er ledige praktikpladser, som virksomhederne ønsker besat.
Hvis EUD skal være adgangsvejen ind i branchen i stedet for AMU, så mangler der både relevante
praktikpladser og kvalificerede elever.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:

II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:
Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:
TUR forventer at der i de kommende år vil blive indgået 450-500 uddannelsesaftaler inden for
Vejgodstransportuddannelsen. Det forholdsvis høje antal indgåede uddannelsesaftaler (700) i 2015 og
(900) i 2016 dækker over, at op mod halvdelen 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. 218, herunder evt. beskrivelse af udvalgets
indsats for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder
henholdsvis i ikke-godkendte 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.
18
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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.
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 udvikle 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.

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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen
2. okt. 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til
Veterinærsygeplejerske
1. Redegørelsen

Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
AX
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
B
REU og fremsendes til faglige udvalg ultimo august 2017. Såfremt
beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
C
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
(Til orientering var det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl.
syge/barselsfrekvens i 2016 ≥ 0,70. Beskæftigelsesfrekvens og nyt måltal opgjort for 2017
forventes udsendt ultimo august )

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
202
72
0
0
9

2015
182
77
0
0
6

2016
208
104
0
0
0

723 af 759

aktuelle år
Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
120
86

2015
92
86

2016

*) 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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

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

0.94
0,07
0,03
-

2016**

2017***

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
De nyeste nøgletal fremgår ikke at de offentlig gjorte lister.
Det er en uddannelse som hovedsagelig søges af nordiske piger Derfor er der ingen nølgeletal for
forskellen i kønnene og etniciteten. Uddannelsen er udviklet ansættelse hos dyrlæger, derfor vil
selvstændighedsfrekvensen fortsat være lav. Videreuddannelsen foregår i foreningsregi.
Der er sket en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, hvilket bl.a. kan skyldes udvalgets
arbejde omkring oplysning og en generel opblomstring i branchen. Der er sket en stigning i antallet af
godkendte praktiksteder.

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

Nej
X
X
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Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Se punkt b.

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
X
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
X
Teknologiudviklingen
X
Internationale forhold
X
Andet
X
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Der har længe været et lavt antal elever til hestespecialet. Skolen har først udbudt specialet hvert andet
år og nu hvert 4 år. Men på trods af det, har der været et meget lille antal elever.
I samarbejde med hestedyrlægernes organisation er det aftalt at nedlægge hestespecialet og i stedet
udbyde valgfri specialefag med emner inden for hest. Derfor ønskes specialet hest nedlagt.
Hesteklinikkerne ansætter i stor udstrækning smådyrsveterinærsygeplejersker. Derfor vil
hestevalgfrispecialefag virke bedre for branchens ønsker.
Mange praktikpladser har giver udtryk for, at de ikke mere vil have elever over 25 år, da den forkortede
uddannelsestid ikke kan indpasses i praktikstedets arbejdsrutiner. Det betyder, at reglen om nedsat tid
for de 25 årige og ældre har medført, at de ældre elever har sværere ved at finde en praktikplads Altså
præcis det modsatte af, hvad der var hensigten. Derfor ønsker udvalget at 25 års reglen kan fjernes fra
uddannelsen.
Elevernes fokus har ligget på karaktererne frem for læring og forståelse. Udvalget ønsker derfor at
ændre bekendtgørelsen og uddannelsesordningen, så elevernes fokus bliver flyttet til læring og
forståelse. Derfor bør bekendtgørelsens tekst ændres således, at det fremgår, at alle fag og afsluttende
prøver skal bestås efter reglerne for faget. Således at mest muligt, helst alt, kan blive bedømt med
bestået/ikke bestået.
Meritbilaget skal ændres således at uddannede dyrlæger får merit for hele trin 1s praktiktid.
Fordelingen af hovedforløb på de to trin bør ændres, således at emnerne omkring det raske dyr og det
syge dyr er fordelt med det raske dyr på trin 1 og det syge dyr på trin 2. På nuværende tidspunkt er det
svært at nå de sygdomsrelaterede emner på trin 2, og der er rigelig tid på trin 1.
Derfor bør 3 hovedforløb deles så de 5 uger er på trin 1 og de sidste 5 uger flyttes til trin 2. Det
betyder at trin 1 bliver 5 uger kortere, men ingen ændring i længden for trin 2. Trin 1 vil bestå at

2x10 uger og 1x5 uger skole og det samme for trin 2.

Skolen bruger uforholdsmæssig mange penge på den afsluttende praktiske prøve på trin 1 i forhold til
hvad man opnår. Den afsluttende prøve trin 1 ønskes ændret således at den praktiske prøve slettes og
den skriftlige prøve forlænges tilsvarende.
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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.)
Det meget lave antal af hestespecialeelever, betyder at udvalget ønsker at fjerne hestespecialet fra
uddannelsen.
Branchens modstand for elever over 25 år, som ikke kan passe ind i cyklus på klinikken pga. de
ændrede uddannelsestider, betyder at udvalget ønsker at alle elever følger reglerne for
uddannelseslængden for unge under 25 år. Altså en dispensation til at se bort fra 25 års reglen.
Den ikke optimale fordeling af emnerne på trin 1 og 2 vil udvalget ændre, ved at forkorte trin 1 med 5
uger.
For at tilgodese skolens ønske om besparelse ændres den afsluttende prøve på trin 1 til kun en skriftlig
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 3).
(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 Hestespecialet nedlægges og de centrale emner vil blive lagt i valgfrispecialefag. Således
at muligheden for hesteautorisationen stadig foreligger
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 3).
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
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
c) Trin1
X
Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes:
Ad. a) Uddannelse Fjernelse af den praktiske prøve på trin 1 vil give en besparelse for skolen.
Ad. b) Speciale Nedlæggelse af hestespecialet vil betyde, at skolen sparer en del penge. Der er store
omkostninger ved at køre specialet med så få elever. Det betyder, at det er en økonomisk gevinst for
skolen. Ændringen betyder, en bekendtgørelses ændring og en uddannelsesordnings ændring
Ad. c) Trin1 Forkortelse af trin 1 med 5 uger, vil give en mindre besparelse. Ændringen betyder, en
bekendtgørelses ændring og en uddannelsesordnings ændring
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 3).
(Sæt kryds) Ja
Nej
a) Uddannelse
X
b) Speciale
X
X
c) Trin1
Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes:
Ad. a) Uddannelse
Ad. b) Speciale Hestespecialet bør nedlægges, da der ikke er elever nok til at opretholde et fornuftigt
læringsmiljø, og omkostningerne for skolen er urimelig høje. Selv om skolen har været god til
samlæsning, er der stadig en del undervisning som bliver nødt til at foregå med meget få elever.
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:
Adgangsbegrænsningen er genindført på uddannelsen. Det har givet ro, og betyder at skolens
medarbejdere kan koncentrere sig at uddanne de kommende veterinærsygeplejersker. Samfundsmæssigt
betyder det, at der spares rigtig mange penge på ikke mere at give unge mennesker et grundforløb, som
de ikke kan bruge til noget.
Konsekvenserne af 25 års reglen begynder og vise sig. Det betyder at 25 årsreglen for denne branche
har haft den modsatte virkning i forhold til hensigten. Tidligere ønskede en del i branchen de lidt ældre
elever med lidt livserfaring evt. anden uddannelse, men nu tyder det på, at de især satser på unge under
25 år, da man dermed bedre kan få dem passet ind i klinikkens cyklus.
De ændrede regler for praktikpladser tyder på at fungere efter intentionen. Der er blevet godkendt flere
nye praktiksteder, og der er optaget flere elever.
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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 arbejder løbende med godkendelsesprocedurerne og kravene til praktikpladserne, således at
man kan sikre den bedste kvalitet, og at reglerne stemmer overens med branchens udvikling. Udvalget
arbejder også løbende på at forbedre oplysningsmateriale til både evt. nye og gamle praktikværter.
Udvalget har øget antallet af besøg på praktikpladserne betydeligt. Udvalget har i forbindelse med disse
besøg mulighed for at øge kvaliteten på de enkelte steder, samt være med til ”at sprede ringe i vandet”.
Dialogen med de enkelte steder er også inspiration til det videre udviklingsarbejde. Udvalget har i
samarbejde med skolen praktikværtmøder fordelt over hele landet, hvor der kommer repræsentanter fra
praktikstederne. Her er der mulighed for orientering og dialog, som er med til at forbedre kvaliteten.
Udvalgs medlemmer sidder også i det lokale uddannelsesudvalg, og har en tæt dialog med skolen.
Kvalitet og kvalitetsudvikling diskuteres ofte med skolen, også uden for de berammende møder, således
at det sikres at skolen og udvalgets kvalitetsudvikling stemmer overens.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:
(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

Ja

Nej
X

6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
Nej
Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for Ja
praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
X
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
(Eventuelle bemærkninger)På nuværende tidspunkt ser det ud til at antallet af praktikpladser stemmer
overens med branchens behov. Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, hvilket er nødvendigt, da
uddannelse er en drømmeuddannelse for rigtig mange unge piger.
I.

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (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 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
104
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

100

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:
100
Evt. forklaring på den forventede udvikling: Vi forventer en stabilitet i branchen på et tal lidt højere
end i de tidligere år fra før 2016. Der er godkendt flere nye praktiksteder, og udvalget forventer at det
højere antal af elever vil fortsætte.
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 til hensigt at fortsætte virksomhedsbesøgene og afholde praktikværtmøder.
Udvalget vil fortsætte med at udvikle oplysningsmateriale, samt revidere i reglerne, hvis der er behov
herfor.

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 fredag 13. oktober 2017 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 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Industriens Fællesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Vindmølleoperatør
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:

(Sæt kryds)
A
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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor
udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6.
X
(Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra
frekvenser udgivet i 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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

2014
80
68
0
0
0

2015
92
33
0
0
0

2016
68
24
0
0
0

Nøgletal:

2014

2015

2016
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Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

53
100

33
78

56
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)
Videreuddannelsesfrekvens

0,93
0,0

1,0
0,0

0,99
Data
mangler

Selvstændighedsfrekvens
Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet

0
Ingen
Ingen
data for data for
anden
anden
etnicitet etnicitet
Ingen
Der
data for mangler
køn
data for
kvinder

Forskel i beskæftigelse fordelt på køn

Ingen
data for
anden
etnicitet
Der
mangler
data for
kvinder

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Kommentarer til nøgletallene:
Langt størstedelen af de elever der begynder på vindmølleoperatøruddannelsen er ansatte fra
branchen. Derfor er det forventeligt, at beskæftigelsesfrekvensen ligger tæt på 1,0.
Videreuddannelsesprocenten forventes at stige de kommende år.
Selvstændighedsfrekvensen for uddannelsen er lav, hvilket kan forklares med, at produktion af
vindmøller kræver et stort produktionsapparat. Det er derfor ikke forventeligt, at nyuddannede vil
kunne starte selvstændig produktion af vindmøller.

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

731 af 759

Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Nej

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet

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

, og hvordan fagligt

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 3).
(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.
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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 3).
(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 3).
(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.

Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen:
1) Udvalget fremsatte ved sidste års udviklingsredegørelse ønske om at få øget antallet af
skoleuger på uddannelsens to specialer med 2 uger, således at der fremadrettet indgår i alt 22
ugers undervisning på hvert speciales hovedforløb. Særligt de voksne, der var underlagt en 10
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procents afkortning havde problemer med at komme i mål uden at anvende erhvervsrettet
påbygning. Da reglerne for EUV siden sidste års udviklingsredegørelse blev skrevet, er blevet
ændret, så der i dag er en ret men ikke en pligt til afkortning og den ønskede forlængelse
endnu ikke er bevilget, trækker IF ansøgningen om forlængelse af uddannelsen med 2 uger
tilbage
2) Udvalget angav i sidste års udviklingsredegørelse behov for at revidere uddannelsens
praktikmål, således at disse blev mere operationelle. Denne ændring er gennemført, og
udvalget kan konstatere, at de foreløbige reaktioner på ændringerne er positive
3) Udvalget ansøgte i sidste års udviklingsredegørelse om at få mulighed for at ændre i
formuleringen af meritbilagets ”2 års relevant erhvervserfaring”, således at der blev bedre
match mellem praktikmålene og beskrivelsen af ”2 års relevant erhvervserfaring”. Det har
efterfølgende ikke vist sig nødvendig at foretage denne revision, da matchet mellem de
reviderede praktikmål og den nuværende beskrivelse af relevant erhvervserfaring vurderes at
være tilfredsstillende

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 afholder løbende udvalgsmøder hos branchens praktikvirksomheder og holder sig
derigennem orienteret i kvaliteten af uddannelsens praktik, ligesom uddannelsens lokale
uddannelsesudvalg også har en tæt dialog med branchens praktikvirksomheder.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X

Nej
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Er der mangel på elever
X
Udvalget kan konstatere, at der særligt for de elever som uddanner sig i specialet Mekanik og
Montage er et stor afløb af færdiguddannede til andre arbejdsfunktioner, f.eks. inden for service og
opsætning af vindmøller. Dette betyder, at branchen pt. ikke kan uddanne det antal elever, som der
forventes at blive brug for i fremtiden inden for specialet Mekanik og Montage. Det er på den
baggrund at udvalget har ansøgt om at få etableret skolepraktik på uddannelsen med virkning fra
1.januar 2018.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
24
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

30

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

35

Evt. forklaring på den forventede udvikling:
Det forventes, at der som følge af de ændrede AUB indbetalingsstrukturer, nye muligheder for aftalt
uddannelse samt ændringer i regler for EUV’en, i de kommende år vil være en stigning i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler inden for området, hvor der traditionelt er mange ufaglærte ansatte.
Vindmølleindustrien har i fremtiden brug for flere faglærte medarbejdere.
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 Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
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 synliggørelse af erhvervsuddannelserne ved DM i Skills 2018, hvor vi lægger
betydelige kræfter i at præsentere procesoperatøruddannelsen som demonstrationsfag.
Udvalgets organisationer driver sammen med Dansk Metal, HK Privat og Teknisk Landsforbund
kampagnen Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har
løbet over en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i
gang med en erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering
af Hands-on’s Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i
2017-18 digitale aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og
fordele ved at tage en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en
stand, som skal give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder, hvoraf faktaarket for vindmølleoperatøruddannelsen er en af dem:
https://iu.dk/public/dokumenter/publikationer/Virk_faktaark/2017.05.17%2C%20NY%20GRAFI
K%20Vindmolleoperator%2C%20virk.%20faktaark.pdf
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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.

736 af 759

Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk

737 af 759

Sagsnr.: 16/11155

Udviklingsredegørelserne for 2018
Vvs-energiuddannelsen

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen
6. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til VVS-energi
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen:
(Sæt kryds)
A 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)
B
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 2016 er på ≥ 0,70. )
C
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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
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:

2014

2015

2016

1346
560
119
179
81

1344
691
80
121
28

1457
784
48
90
38

2014

2015

2016

1
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80

Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

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:

2015*

2016**

2017***

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

0,75
0,11
0,01
0,06
-

0,79
0,12
0,01
0,03
-

0,83
0,11
0,01
0,09
-

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2013,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2013, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på www.uvm.dk/bef.

Beskæftigelsesfrekvensen steg fra 2015 til 2016 og igen til 2017, 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 beskæftiget nok kvinder med vvs-energiuddannelsen til, at det registreres i nøgletallene.

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

Nej
X
X

2
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Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
Fagligt udvalg ønsker som følge af aftalen om at ændre euv at gennemgå meritbilaget til vvsenergiuddannelsen for at undersøge om der er behov for at justere standardmerit på baggrund af
andre uddannelser og AMU.
Der ønskes tekniske ændringer og justeringer af kompetencemål i uddannelsesordningen.
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
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
På grund af væksten i branchen er der et stadigt stigende behov for vvs-energi-uddannede med
opdaterede kundskaber. På den baggrund ønsker fagligt udvalg at justere kompetencemål i
uddannelsesordningen.

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.)
Ændret standardmerit
På baggrund af aftalen om ændring af euv, ønsker fagligt udvalg at gennemgå meritbilaget til vvsenergiuddannelsen for at undersøge om der er behov for at justere standardmerit på baggrund af
erhvervserfaring, andre uddannelser eller AMU.
Ændrede målpinde
På baggrund af erfaringerne i forbindelse med implementeringen af reformen af vvsenergiuddannelsen, ønsker fagligt udvalg at foretage tekniske ændringer og justeringer
af kompetencemål samt eventuelt at justere rammerne for svendeprøven i uddannelsesordningen.
Opmærksomhed på specialet vvs-installationstekniker
Fagligt udvalg er blevet opmærksom på, at der kan være udfordringer for elever på specialet til vvsinstallationstekniker med at opnå tilstrækkelige kompetencer i indregulering og elteknik i forhold til
det behov, der er på arbejdsmarkedet. Fagligt udvalg vil derfor følge udviklingen på uddannelsen og
afdække efterspørgslen på arbejdsmarkedet, efterhånden som uddannelsen implementeres.
Opmærksomhed på specialet vvs-blikkenslager
Fagligt udvalg vil følge udviklingen, optaget og antal indgåede uddannelsesaftaler på vvsblikkenslageruddannelsen med henblik på at overveje at justere kompetencerne i specialet så flere
virksomheder kan uddanne blikkenslager lærlinge.

3
740 af 759

Sagsnr.: 16/11155

Udviklingsredegørelserne for 2018
Vvs-energiuddannelsen

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
På baggrund af aftalen om ændring af erhvervsuddannelse for voksne, ønsker fagligt udvalg at
gennemgå meritbilaget til vvs-energiuddannelsen for at undersøge, om der er behov for at opdatere
meritbilaget i forhold til standardiseret merit for AMU-kurser og forudgående uddannelse.
Fagligt udvalg ønsker på baggrund af erfaringerne med at implementere reformen af vvs-energiuddannelsen at foretage tekniske ændringer og justeringer af kompetencemål samt eventuelt at justere
rammerne for svendeprøven i uddannelsesordningen.
Ændringerne vil ikke medføre økonomiske konsekvenser
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:
Rammerne for svendeprøven er blevet ændret og der er foretaget justeringer af de faglige mål i
fagene på hovedforløbet. Der er endnu ikke erfaringer med ændringerne i de faglige mål. For vvsenergispecialist er den første svendeprøve blevet afprøvet. Med erfaringer fra denne kan der være
behov for justering af rammerne for de øvrige specialers 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:
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 har fagligt udvalg udarbejdet
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.
5
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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
Nej
X
For at sikre god kvalitet af skolepraktikken i praktikcentrene støtter fagligt udvalg op om de Lokale
Uddannelsesudvalg. Til LUU-møderne deltager skolens praktikcenterchef/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.

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Antallet af praktikpladssøgende på VVS-energiuddannelsen er steget fra 28 til 38 fra 2015 til 2016. I
2015 udgjorde antallet af praktikpladssøgende 4,0 procent i forhold til de indgående aftaler. I 2016
var det steget til kun 4,8 procent, da antallet af indgåede aftaler var steget fra 691 i 2015 til 784 i 2016.
Langt hovedparten af elever med gennemført grundforløb har praktikplads, hvilket også afspejles i
det forholdsvis lille antal elever i skolepraktik. Det er dog faglig udvalgs vurdering, at hvis der var
flere elever på grundforløb, er der potentiale for at skaffe flere praktikpladser, da branchen mangler
faglærte.
Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
784
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

800

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

800
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Omlægningen af vvs-energiuddannelsen med oprettelsen af et nyt speciale i vvs-installationsteknik
samt omlægningen af indholdet i de eksisterende specialer er sket for at imødekomme
kompetenceefterspørgslen i erhvervet, hvilket gør uddannelsen mere attraktiv for virksomhederne.
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.
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 er generel mangel på lærlinge i hele landet, men det er særligt svært at rekruttere lærlinge i
områder, der ligger langt fra en skole, der udbyder vvs-energiuddannelsen, fx på Falster, Nordjylland,
dele af midt og Sydjylland. Fagligt udvalg har stor interesse i og arbejder for, at grundforløbet bliver
bredt ud på flere skoler i hele 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-godkendte virksomheder.
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/erhvervskonsulenter
rådgives af fagligt udvalg.
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 er blevet
yderligere udbygget i 2017.
Fagligt udvalg har fået fremstilling en markedsføringspakke til alle skoler, LUU og lokalkredsene i
organisationerne indeholdende roll-ups, beachflag, banner mv. Materialet kan benyttes i forbindelse
med rekrutteringsarbejdet.

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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Udviklingsredegørelserne for 2018
Vvs-energiuddannelsen

Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til Værktøj
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014

2015

2016

177
70
0

195
82
0

205
78
0

5
12

0
15

0
13
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014

2015

2016

40
69

42
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 2016, og udvalgene bedes selv indsætte
tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken.

Nøgletal:

2015*

2016**

2017***

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

0,82
0,13

0,95
0,05
n/a
n/a
n/a

0,84
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 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 ajourførte uddannelsen under EUD reformen, så den kan
imødekomme de fremtidige faglige krav, som MI ser inden for de næste fem år.
I forlængelse af reformarbejdet fik 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 i værktøjsbranchen.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg har i 2017 noteret sig, at værktøjsbranchen undersøger
mulighederne med 3D overfladeopmåling og overfladedokumentation som en komplementær del af
kvalitetsdokumentationen på nye værktøjer. Kort fortalt, kan en 3D opmåling give både leverandør
og kunde, en komplet geometrisk emnekontur opmåling, som i kombination med en 3D
koordinatmåling, hvor udvalgte og særlige tolerancefølsomme punkter kontrolleres og bruges til:






Kvalitetskontrol og part verifikation
First article inspection/First out of tool test
Emnegodkendelse efter tegningsspecifikationer eller Geometriske Produktspecifikationer
Geometrisk problemanalyse og problemidentifikation
Udarbejdelse af et grundlag for udfærdigelse af en visuel målerapport

Resultatet af en komplet emneopmåling er eller bliver en visuel målerapport, tilpasset kundens
ønsker og behov. En typisk rapport består af et farveplot, hvor opmålte data sammenholdes med
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CAD data. Denne form for analyse giver et letforståeligt overblik over emnets overordnede kvalitet
og synliggør eventuelle problemområder. Herefter efterprøves alle geometriske specifikationer,
uanset om det er Geometriske Produktspecifikationer (GPS) eller mere traditionel dimensionering,
der udgør tegningsgrundlaget for emnegodkendelsen. Rapporten indeholder således
værktøjsmålsætningen præsenteret i billeder og farveillustrationer. Desuden byder teknologien
mulighed for REVERSE ENGINEERING, det vil sige "omvendt konstruktion". Altså en proces,
hvor et fysisk emne rekonstrueres ved hjælp af 3D scanning. Det er således muligt at skabe 3D
dokumentation af mastermodeller og prototyper, og/eller ældre værktøjs-, parts-, maskin- og sliddele.
I Metalindustriens Uddannelsesudvalg monitorerer vi også fortsat udviklingen inden for 3D print.
Hvilket, igen specifikt for værktøjsbranchen, drejer sig om Additive Manufactoring (AM) eller 3D
metalprint. En væsentlig del af den samlede monitering, sker i et tæt samarbejde med Værktøjs
Industrien i Danmark (VID) samt de to erhvervsskoler 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:
Ja
(Sæt kryds)
Udvikling af en innovativ tilgang
Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?
b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

Nej
X
X
X

Nej
X
X
X
X
X

Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt
udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.)
Synkronisering af grundforløb
Overgangskravene for værktøjsuddannelsen og industriteknikuddannelsen synkroniseres, således at
det overvejende bliver de nuværende overgangskrav for værktøjsuddannelsen, som vil blive
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implementeret på industriteknikuddannelsen. Begge uddannelsers overgangskrav revideres i
forbindelse med synkroniseringen. For at sikre gennemsigtighed i forhold til, at de to grundforløb er
synkroniserede, tilføjes følgende sætning i de to uddannelser.
Bekendtgørelse for industriteknikuddannelsen, Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet,
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde
betingelserne i stk. 2-6, eller have bestået grundforløbet for industriteknikuddannelsen.
Meritmuligheder
Der er et stadigt stigende fokus på mulighederne for merit direkte ind i industriens
erhvervsuddannelser. MI vil derfor opdatere indholdet af bilag 1, punkt 3 med henblik på at sikre at
meritmulighederne på uddannelsen er tidssvarende og dækkende.
Opdatering af betegnelse for certifikatkrav
En række certifikatkrav har fået en opdateret betegnelse, da der er sket mindre ændringer. MI skriver
de nye betegnelser ind i samarbejde med ministeriet.
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 3).
(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 3).
(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 – se punkt 4.

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 3).
(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 Uddannelsesudvalg revidere i 2017 formuleringerne i uddannelsesbekendtgørelsens
§5 stk. 4 vedr. merit for elever, som har uddannelse på gymnasialt niveau. Og som en konsekvens
heraf, blev formuleringer om merit for den omtalte gruppe elever, indskrevet i
uddannelsesordningen.

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:
Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikpladsfremmende indsats inden for
uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for
Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca.
1.500 virksomheder, der ikke har gjort brug af en praktikpladsgodkendelse de sidste 5 år. Indsatsen
har bevirket, at ca. 300 virksomheder har ønsket at opretholde deres godkendelse, og ca. 1200
praktikpladsgodkendelser har ændret status til passiv og er blevet fjernet. Denne indsats har givet et
bedre og mere retvisende 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.
Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X
Industriens Uddannelser har løbende dialog med lokale uddannelsesudvalg vedr. deres rolle og
opgaver i forhold til at sikre kvalitet af skolepraktikken. Derudover udsender Industriens
Uddannelser nyhedsbreve målrettet medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg ca. en gang i
kvartalet. Gennem disse nyhedsbreve kommunikeres der også om konkrete eksempler på de lokale
uddannelsesudvalgs rolle i forhold til at sikre kvaliteten af skolepraktikken. Oversigt over artikler,
som er kommunikeret til de lokale uddannelsesudvalg kan findes her: https://iu.dk/luu/artikler
6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser
Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at
virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen.
I.

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
Ja
Nej
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes
uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
X
Er der mangel på elever
X
Der findes 206 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 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
78
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

85

751 af 759

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

90

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.
Industriens Uddannelser har igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte
virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse.
Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte
virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. I forhold
til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU
vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive.
MI er med til at synliggøre erhvervsuddannelserne ved DM i Skills, hvor vi lægger betydelige kræfter i
understøtning af de indledende lokale og regionale konkurrencer og selve afviklingen af fem
konkurrencefag i 2018 samt synliggørelse af demonstrationsfag. MI uddeler hvert år Metalindustriens
Lærlingepris (ML-Prisen), 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.
Udvalgets organisationer driver sammen med 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund kampagnen
Hands-on. Denne kampagneindsats, som er forankret hos Industriens Uddannelser, har løbet over
en række år, og aktuelt har projektet etableret et netværk af unge ambassadører, som er i gang med en
erhvervsuddannelse i industrien. Ambassadørerne bidrager blandt andet til opdatering af Hands-on’s
Facebook-side med små historier fra deres hverdag. Dertil gennemfører Hands-on i 2017-18 digitale
aktiviteter, som via de sociale medier gør unge opmærksomme på muligheder og fordele ved at tage
en erhvervsuddannelse. Hands-on er også til stede ved DM i Skills i 2018 med en stand, som skal
give unge og deres lærere indblik i uddannelsesmulighederne i industrien.
Endelig har Hands-on gennemført indsatsen ’Fremtiden er faglært’ med formålet at fortælle
industrivirksomheder og deres ufaglærte medarbejdere om mulighederne for at blive faglært som
voksen. Indsatsen omfatter virksomhedsbesøg, digital markedsføring og PR, og er blevet gennemført
som pilotprojekt i Region Midtjylland. Hands-on er ved at søge finansiering til at kunne rulle
indsatsen ud i andre dele af landet.
Industriens Uddannelser har arbejdet på at få de mange gode historier om uddannelse i industrien ud
til relevante aktører. Således har IU fokuseret på at skabe øget opmærksomhed om f.eks. nye AMUkurser i relevante fagmedier og brancheorganisationer, samt styrket indsatsen med gode historier på
de sociale medier, som nemt kan deles af personer og organisationer, der arbejder med eller har
interesse for industriens uddannelser.
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
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
udarbejder faktaarkene løbende ud fra en vurdering af, hvilke uddannelser det er mest nødvendigt at
markedsføre over for virksomhederne. Udvalget vil anvende faktaarkene målrettet i forbindelse med
møder med virksomheder, DM i Skills, samt stille faktaarkene til rådighed for
praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.
Det fremgår af trepartsaftale II, punkt 52 og 53, at der skal etableres en ny, samlet portal til
praktikområdet, så der skabes en attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder
og skoleres praktikadministrative opgaver. Det fremgår også af aftalen, at der i første omgang vil ske
en revitalisering af funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så gennemsigtigheden og opmærksomheden
på praktikpladsmarkedet øges. I den forbindelse vil IU understøtte synliggørelsen af den nye side og
medvirke til, at flere virksomheder slår stillinger op på 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 fredag 13. oktober 2017 til mailadressen stukeko@stukuvm.dk
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Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018
Det faglige udvalgs navn:
Dato:

Det Faglige Udvalg for Digital Media
13. oktober 2017

Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til web-integrator
uddannelsen
1. Redegørelsen
Redegørelsens omfang afhænger af følgende:
(Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds)

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 2016 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 2016 er på ≥ 0,70.)

2. Udvalget bedes indsætte og 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
Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr. 31.12 i det
aktuelle år
Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år
Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år

2014
0
0
0

2015
0
0
0

2016
0
0
0

0
0

0
0

0
0
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Nøgletal:
Fuldførte *
Fuldførelsesprocent **

2014
392
68 %

2015
443
68 %

2016
566
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 2016, 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

2015*

2016**

2017***

0,34
0,42

0,30
0,32
0,03
0,05
0,03

0,27
n/a

0,15
0,02

0,03
0,01

Note: Der henvises til www.uvm.dk/bef for uddybning af opgørelse af frekvenserne.
*) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014,
opgjort i 2015
**) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2015, opgjort i 2016
***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i
2016, opgjort i 2017. De offentliggøres ultimo august 2017 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 2015-2017. Udvalget er på
denne baggrund tilfredse med, at der er etableret en kvote på uddannelsen og konstaterer, at antallet
af igangværende elever på uddannelsen er faldet fra 796 elever i maj 2014 til 272 elever i maj 2016.
Da kvoten på uddannelsen er 232 forventer udvalget, at antallet vil falde yderligere.
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.

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

Nej
X
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Udvikling af iværksætterkultur
Andet
Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til?

b.
Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i:

(Sæt kryds)

Ja

Virksomhedernes udvikling
Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft
Teknologiudviklingen
Internationale forhold
Andet
Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet
Se punkt 4.

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.)
Revidering af uddannelsen
Uddannelsen blev oprindeligt udviklet for at give dimittenderne kompetence til at producere en
webside. Kompleksiteten af denne opgave er imidlertid øget de sidste par år, hvorfor der er behov
for en kraftig fokusering af uddannelsen, så eleverne opnår en dybere viden om et efterspurgt
fagområde frem for en mere overfladisk viden om en række fagområder.
Formålet med fokuseringen er at øge beskæftigelsesfrekvensen markant fra det nuværende niveau,
der ligger på 0,27, inkl. syge/barselfrekvens.
Udvalget har drøftet fokuseringsmulighederne med en række virksomheder i løbet af 2017.
Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere hvilket fagområde uddannelsen skal fokusere på, hvis
eleverne skal have de bedste forudsætninger for at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse.
Svaret på spørgsmål blev, at uddannelsen bør fokusere på at lære eleverne kerneteknologierne inden
for websideproduktion.
Revideringen indebærer, at formålet med uddannelsen præciseres i bekendtgørelsens § 1, at
overgangskravene til hovedforløbet ændres i bekendtgørelsens § 3 samt, at de gældende
kompetencemål revideres i bekendtgørelsens § 4. Revisionen af uddannelsen vil endvidere medføre,
at der udvikles helt nye fag på uddannelsen.
Udviklingen af uddannelsen vil ske i samarbejde med relevante virksomheder, så
arbejdsmarkedsrelevansen sikres og erhvervsskoler.
Formålet med uddannelsen bliver at gøre dimittenderne i stand til selvstændigt at arbejde med
websideproduktion.
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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 3).
(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 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) Uddannelsen skal revideres, jf. pkt. 4. Omlægningen vil ikke have økonomiske konsekvenser.
Omlægningen kræver en ændring af både uddannelsesbekendtgørelsen og 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 3).
(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:
Der er ikke ændret på uddannelsen 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:
Der er ikke praktik på uddannelsen.

Udbydes uddannelsen med skolepraktik:

Ja

Nej
X

(Hvis ja, skriv om udvalgets arbejde med kvalitet i skolepraktik her)

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

Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet
for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes

Ja

Nej
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uddannelsesønsker og forventede fremtidige
beskæftigelsesmuligheder?
(Sæt kryds)
Er der mangel på praktikpladser
Er der mangel på elever
Der er ikke praktik på uddannelsen.

X
X

Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under ”nøgletal” i starten
af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således:
II.

Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte
uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år.
(Indsæt tal)
Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016:
0
Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018:

0

Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019:

0

Evt. forklaring på den forventede udvikling: Der er ikke praktik på 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.
Beskriv: Der er ikke praktik på 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 fredag 13. oktober 2017 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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