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A:

Ambulanceredder
Anlægsgartner

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Autolakerer

Automatik- og procesuddannelsen

B:

Bager og konditor

Beklædningshåndværker
Beslagsmed

Boligmontering

Buschauffør i kollektiv trafik
Byggemontagetekniker
Bygningsmaler

Bygningssnedker
Bådmekaniker

C:

Cnc-tekniker

Cykel- og motorcykelmekaniker

D:

Data- og kommunikationsuddannelsen
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Den pædagogiske assistentuddannelse

Detailhandelsuddannelsen med specialer
Digital media uddannelsen
Dyrepasser

E:

Ejendomsservicetekniker
Elektriker

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Elektronikoperatør

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Ernæringsassistent
Eventkoordinator

F:

Film- og tv-produktionsuddannelsen
Finansuddannelsen

Finmekanikeruddannelsen
Fitnessuddannelsen
Flytekniker

Forsyningsoperatør
Fotograf
Frisør
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G:

Gartner

Gastronom

Glarmester

Gourmetslagter

Grafisk tekniker
Greenkeeper

Guld- og sølvsmed

H:

Handelsuddannelse med specialer
Havne- og terminaluddannelsen

Hospitalsteknisk assistent

I:

Industrioperatør

Industriteknikeruddannelsen

K:

Karrosseriuddannelsen

Kontoruddannelsen med specialer
Kosmetiker
Kranfører

Køletekniker
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L:

Lager- og terminaluddannelsen

Landbrugsuddannelsen
Lastvognsmekaniker

Lufthavnsuddannelsen

M:

Maritime håndværksfag
Maskinsnedker
Mediegrafiker
Mejerist
Murer

Møbelsnedker og orgelbygger

O:

Ortopædist

Overfladebehandler

P:

Personvognsmekaniker
Plastmager

Procesoperatør
Produktør

R:

Receptionist
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S:

Serviceassistent
Sikkerhedsvagt

Skibsmekaniker
Skibsmontør

Skiltetekniker

Skorstensfejer

Skov- og naturtekniker
Slagter
Smed

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Stenhugger
Stukkatør

Støberitekniker

T:

Tagdækker

Tandklinikassistent
Tandtekniker
Tarmrenser

Teater-, event- og av-tekniker

Teknisk designer

Teknisk isolatør
Tjener
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Togklargøring

Træfagenes byggeuddannelse
Turistbuschauffør

U:

Urmager

V:

Vejgodstransportuddannelsen
Veterinærsygeplejerske
Vindmølleoperatør
VVS-energi

Værktøjsuddannelsen

W:

Webudvikler
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Redder (1.1.19 Ambulancebehandler)

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Redder (1.1.19 Ambulancebehandler)

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201936
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen37

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
0,40%

36

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

37

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
0,50%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er meget høj beskæftigelsesfrekvens og at
ledighedsgraden er langt under 1 %. Det faglige udvalg vurderer, at årsagen til dette er at alle elever
efter endt uddannelse tilbydes beskæftigelse hos deres praktikvirksomhed.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Hos de praktikvirksomheder, der beskæftiger sig med ambulancekørsel, har det været et behov, at
alle elever kan udføre ambulancetjeneste på behandlerniveau som en del af det præhospitale
beredskab.
Dette bliver indført med den nye uddannelsesbekendtgørelse til Ambulancebehandler, der træder i
kraft 1. januar 2019. Den afløser den nuværende bekendtgørelse nr. 256 af 14. marts 2016 om
erhvervsuddannelsen til redder.
Det faglige udvalg forventer derfor ikke væsentlige ændringer på dette område de kommende år.
Den nuværende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder indeholder desuden speciale
Autohjælp. Dette er ikke medtaget i den nye bekendtgørelse. Transporterhvervets uddannelser
ønsker fortsat, at dette jobområde kan uddannelsesdækkes via erhvervsuddannelsessystemet. TUR
gennemfører derfor et analysearbejde med branchen for at fastlægge en fremtidig
uddannelsesprofil for jobområdet autohjælp. TUR forventer, at jobområdet Autohjælp medtages i
TURs udviklingsredegørelse for 2020.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive38 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
39
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
178
100,00%
130
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
346
279
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
48,90%
170
44,20%
103

38

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

39

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.40
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.
Det er det faglige udvalgs vurdering, at praktikpladssituationen for jobområdet med
ambulancekørsel er anderledes end de fleste andre fagområder - ved, at antal praktikpladser hænger
meget nøje sammen med, hvad der er fastsat i udbudskriterierne (fra regionerne), og de aftaler som
virksomhederne har indgået med regionerne vedrørende ambulancedrift mv. Der ligger således
ikke et uudnyttet potentiale for uden videre at udvide antallet af praktikpladser/uddannelsesaftaler,
selvom der er et antal elever, som 3 måneder efter afsluttet grundforløb ikke er overgået til
hovedforløb.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Det faglige udvalg følger tæt med i jobområdets forventninger til de kommende års
uddannelseskvantitet inden for ambulancebehandler.

40

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Transporterhvervets uddannelser ønsker fortsat, at jobområde Autohjælp kan uddannelsesdækkes
via erhvervsuddannelsessystemet, selvom det ikke er omfattet af den komme bekendtgørelse til
Ambulancebehandler. TUR gennemfører derfor et analysearbejde med branchen for at fastlægge en
fremtidig uddannelsesprofil for jobområdet autohjælp. TUR forventer, at jobområdet Autohjælp
medtages i TURs udviklingsredegørelse for 2020.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:41

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

41

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen42?
Det faglige udvalg har gennem flere år arbejdet med at få den præhospitale
ambulancebehandlerfunktion lagt ind i uddannelsen, da praktikvirksomhederne har ønske, at alle
elever besidder denne kompetence. Det sker som tidligere nævnt fra 1. januar 2019. Det faglige
udvalg forudser en aktivitetsøgning, idet elever uddannet efter tidligere og nuværende bekendtgørelse
i en vis udstrækning vil blive opkvalificeret via den kommende ambulancebehandleruddannelse. Der
vil være tale om elever, der allerede er i beskæftigelse som ambulanceassistenter.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
42

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.
Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
Anlægsgartner
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsrede
g%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
16,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,60%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
Ledighedsgraden for færdiguddannede anlægsgartnere er fra 2016 til 2017 faldet fra 16,50% til
10,60%.
Udviklingen er positiv og udvalget forventer, at tallene vil falde yderligere i de kommende år, dels
fordi trin 1, assistentuddannelsen er blevet nedlagt pr. 1. august 2017 og fordi branchen på
nuværende tidspunkt har særdeles gode vækst- og beskæftigelses muligheder.

Ministeriets bemærkninger:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal? (Skriv udvalgets vurdering her)
Branchen har altid været udfordret af de store sæson udsvingninger. Disse svingninger påvirker
ledighedsstatistikken negativt, da flere anlægsgartnere bliver vinterhjemsendt i løbet af vinterhalvåret.
Branchen har i højsæsonen, fra maj til oktober, ingen ledige anlægsgartnere, og der mangler flere
”hænder” end branchen kan levere, til de mange anlægs- og plejeopgaver der skal udføres på dette
tidspunkt af året.
Statistiktallene som udvalget ofte bliver målt på, giver derfor ikke altid et retvisende billede af
virkeligheden, hvilket kan være uheldigt for branchen når Ministeriet ex. dimensionere og kvotere
uddannelser på baggrund af statistiktal.
Udvalget ser gerne, at assistentuddannelsen, trin 1bliver taget ud af ledighedsstatistikken, da
ledigheden blandt assistenter belaster statistikken de kommende år.
DA´s/LO´s fremskrivningsresultater viser bl.a. at der i 2028 vil mangle 642 anlægsgartnere.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige
behov for faglærte, internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Branchen efterspørger faglært arbejdskraft som aldrig før. Både til almindelig driftsopgaver men også
til statslige, kommunale og private indsatser, hvor der er fokus på klimatilpasning og
regnvandssikring, som der er særligt fokus på i anlægsgartnerbranchen.
Disse arbejder skal udføres af faglærte med et højt kompetenceniveau. Erhvervsuddannelsen til
anlægsgartner er altafgørende for at opretholde det høje niveau og for at branchen fortsat skal
bidrage til at løse opgaverne forbundet med klimaudfordringerne.

2
16 af 742

Sags nr. 18/14710

[Anlægsgartner]

Ny teknologi har også vundet indpas på det grønne område, hvor mange af de grønne maskiner nu er
udstyret med den nyeste teknologi, såsom robotplæneklippere, droner mv. Skolerne har i den
forbindelse givet udtryk for, at det belaster økonomien med indkøb af det nyeste maskinel, som
branchen efterspørger.

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
12,60%
8,70%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
66,00%
155
76,30%
180
elever i aftale
Uddannelsesaktive
30,20%
71
20,30%
48
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
3,80%
9
3,40%
8
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
426
383
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
32,50%
113
20,00%
59

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5







Den gennemsnitslige andel tid i skolepraktik er fra 2016 til 2017 faldet fra 12,60% til 8,70%,
hvilket er en positiv udvikling.
De uddannelsesaktive elever i aftale er fra 2016 til 2017 steget fra 66 % (155 elever) til 76,3%
(180 elever), hvilket er en positiv udvikling.
De uddannelsesaktive elever i skolepraktik er fra 2016 til 2017 faldet fra 30,2% (71elever) til
20,3% (48 elever), hvilket er en positiv udvikling.
De uddannelsesaktive elever som er registreret som praktikpladssøgende 3 måneder efter
afsluttet grundforløb er fra 2016 til 2017 faldet fra 3,8% (9 elever) til 3,4% (8 elever).
Tilgang til grundforløbet 2 er fra 2016 til 2017 faldet fra 426 elever til 383 elever, hvilket
desværre er et fald på 43 elever.
Elever der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hoveforløb
er fra 2016 til 2017 faldet fra 32,5% (113 elever) til 20% (59 elever), hvilket er en positiv
udvikling.

Alt i alt, er der sket en positiv udvikling for de fleste områder fra 2016 til 2017 bortset fra, at
tilgangen til grundforløb 2 er faldet med 43 elever, hvilket er beklageligt i disse tider med mangel på
faglært arbejdskraft.
Udvalget mener, at den manglende tilgang kan skyldes, at anlægsgartneruddannelsen blev
dimensioneret med en kvote i 2018, og blev en af de uddannelser, som vejledere i UU centrene
undgik. Dette medførte, at elevsøgningen på nogle skoler blev halveret i forhold til normalen!
3F, Danske Anlægsgartnere og grund- og hovedforløbsskolerne har i den forbindelse igangsat en ny
rekrutteringskampagne for at få flere anlægsgartnerlever til branchen.
Udvalget finder det samtidig beklageligt, at udvalget har fået afslag på de sidste 3 AUB ansøgninger,
som har været målrettet til, at gøre en ekstraordinær indsats for at rekruttere flere elever til branchen,
som konsekvens af det faldende elevindtag.
Selvom statistikken for skolepraktikelever er faldende, så er der fortsat en del skolepraktikelever i
perioder – specielt i vinterhalvåret.
De korte uddannelsesaftaler kan have en betydning for, at statistikken fortsat er en anelse for høj. De
skolepraktikelever der typisk er at finde i skolepraktikcentrene er primært elever, som afslutter et kort
uddannelsesforløb i vinterhalvåret, hvor flere praktikvirksomheder har begrænsede arbejdsopgaver.
Praktikvirksomhederne venter derfor med at indgå nye korte aftaler indtil foråret, hvor der igen
bliver travlhed i branchen. Dernæst vil der også være en gruppe af elever der skal finde en

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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praktikplads efter endt grundforløb i vinterhalvåret – her er det samme udfordring, at eleverne har
årstiden imod sig.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Anlægsgartnerbranchen er som tidligere nævnt præget af sæson udsvingninger, hvilket betyder, at
branchen ikke kan skaffe den fornødne arbejdskraft i forår-, sommer-, og efterårsmånederne. I
vinterhalvåret bliver flere ansatte vinterhjemsendt, da arbejdsopgaverne naturligt reduceres. Elever
der afslutter deres grundforløb i vinterhalvåret har derfor lidt vanskeligere ved at finde en
praktikplads i den periode.
3F, Danske Anlægsgartnere og grund- og hovedforløbsskolerne er i gang med en ny
rekrutteringskampagne for at få flere anlægsgartnerelever til branchen, samtidig med at branchen
ønsker at synliggøre uddannelsesvejen, hvis eleven ønsker at tage en videregående uddannelse på et
senere tidspunkt.
Derudover er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som består af branchen, skoler,
organisationerne og de videregående uddannelsesinstitutioner, hvis formål er at få flere elever til at
tage en anlægsgartneruddannelse, synliggøre branchen og indgå fælles partnerskaber.
Organisationerne har foretaget en mini elevanalyse på skolerne med overskriften ” Hvorfor er du
blevet anlægsgartner”. Elevanalysen giver en god baggrundsviden i forbindelse med
rekrutterings- og markedsføringsarbejde samt til at kvalitetssikre undervisningen på
anlægsgartneruddannelsen. Analysen kan rekvireres ved at skrive til det faglige udvalg - jec@bygud.dk
Udvalget søger igen AUB midler, og håber, at ansøgningen imødekommes, da udvalget har fået afslag
3 gange i træk.
------Ifølge arbejdsmarkedsbalancen er der mangel på arbejdskraft i Hovedstadsområdet – men i det
øvrige Danmark er der også mangel på faglært arbejdskraft. Derfor er det med en vis gradbøjning, at
der på hjemmesiden (arbejdsmarkedsbalancen) fremgår, at det kun er Hovedstadsområdet, som
mangler arbejdskraft.
Branchen har samme problem, hvad angår positivlisterne for regional uddannelsespulje – RAR, som
skal give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering – her er branchen også udfordret
med samme problem, da det kun er Hovedstadsområdet, som er fremhævet, med mangel på faglært
arbejdskraft.
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Branchen har ikke tradition for at indrykke offentlige jobopslag, i stedet ansættes medarbejdere via
netværk og ”mund til mund” metoden, hvilket kan være en af grundene til, at anlægsgartnerfaget ikke
registreres, som en branche med mangel på arbejdskraft, hvilket udvalget vil forsøge at få gjort
opmærksom på.

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Nyt fag til plejeteknikeleverne
Flere elever har nu gennemført det nye fag Behandling af overfladevand.
Udvalg og skoler har i den forbindelse evalueret forløbet og noteret, at det nye fag fungere fint for
anlægsteknik eleverne men knap så fint for plejeteknikeleverne, som ikke finder faget relevant.
Udvalg og skolerne er derfor blevet enige om, at justere indholdet og tilføre mere ”grønt” til
plejeeleverne. Ønsket er derfor, at anlægsteknikelevernes fortsat følger indholdet i faget Behandling
af overfladevand og samtidig udvikler et nyt fag til plejeteknikeleverne ex. Plantekendskab 2, med
fokus på det ”grønne”.
Bekendtgørelsesændring
Udvalget ønsker at ændre §6 i bekendtgørelsen stk. 2 med tilføjelsen
”at hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået” således at eleven skal bestå både den
teoretiske og praktiske prøve med minimum 02 i både den mundtlige og praktiske prøve.
Forslag til ændring:
§6 i bekendtgørelsen stk. 2.
Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle
fag i hovedforløbet, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået. For
6
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elever der gennemfører uddannelsen med eux, medregnes grundfag og gymnasiale fag dog ikke i
gennemsnitsberegningen. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter
reglerne om faget. Endvidere skal elevens afsluttende prøve, jf. stk. 1 og 2, være bestået.
EUX – fleksibel varighed på uddannelsen
Varigheden på EUX hovedforløb er 3 år og 6 måneder.
Skolerne har efterlyst mere fleksibilitet i varigheden, således at EUX eleverne kan gå til svendeprøve
med de øvrige anlægsgartnerelever, hvilket giver god mening.
Udvalget ønsker derfor, at EUX eleverne følger de ordinære anlægsgartnerelever, hvor varigheden er
fleksibel fordi der kun afholdes 2 svendeprøver om året.

Oplistning af ændringer:
 Oprettelse af nyt fag til plejeteknikeleverne
 Ændringsforslag til bekendtgørelsens §6 stk. 2.
 EUX – fleksibel varighed på uddannelsen

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Generelt giver skolerne udtryk for, at udstyr, maskinel
og og ny teknologi er dyrt for skolerne at indkøbe, hvis
skolen skal følge med den nyeste teknologi for at
imødekomme branchens krav.

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er foretaget småjusteringer på uddannelsen de seneste tre år. Ændringerne fungere efter
intentionen, bortset fra det nye fag, Behandling af regnvand, som ikke har været en succes for
plejeteknikeleverne jf. punkt 3.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og
Tagdækkerfaget
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
5.december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej
1

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
3,80%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,30%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Da der er gang i byggeriet, valget undre udvalget sig over den svage stigningen i ledighedsgraden, en
årsag kan være sæsonudsving en anden den skæve geografiske fordeling af de store arbejdsopgaver.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Som det er tilfældet for andre bygge- og anlægsbrancher forventes det, at der bliver mangel på
faglærte inden for området i de kommende år.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
2,80%
2,40%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
90,60%
192
95,50%
255
aftale
Uddannelsesaktive elever i
6,60%
14
4,10%
11
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
2,80%
6
0,40%
<3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
316
342
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,80%
49
13,30%
41

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Helt generelt er der stor mangel på elever på de 3 uddannelser i indgangen. Men der er også et
mismatch i virksomhedernes udmeldinger, antallet af paktikpladssøgende elever på praktikpladsen.dk
(131 elever) og det fakta, at der i skrivende stund (281118) kun er 3 skp-elever i hele landet
(LIS/EasyP).
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Generel er elevsøgningen til de 3 uddannelser mindre end virksomhedernes behov. Manglen på
elever er gældende i hele landet. Aktuelt er der 18 stillingsopslag, hvoraf enkelte er fra de større
entreprenørvirksomheder, der på landsplan til stadighed søger elever. Behovet for elever er dog langt
større end de opslåede stillinger.
Både det faglige udvalg og de lokale uddannelseudvalg ude i landet har stor fokus på
praktikpladsituationen. Atuelt er der 8 AUB projekter i gang rundt om i landet, hvor LUU tager en
aktiv del af projektledelse, samt gennemførelsen. AUB konsulenten i Byggeriets Uddannelser støtter
op om LUU’s AUB arbejde. Deruodver arbejder FU på kampagner målrettet folekskoleelever og
deres forældre.
Det faglige udvalg har bevilget 1 milion over de kommende 4 år til nye kampagnetiltag, udover der
støttes op om diverse vejledningsarrangementer, DM SKILLS, Regionale skolemesterskaber osv.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget vil afvente resultaterne af de nyeste bekendtgørelse ændreringer.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Autolakereruddannelsen - Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for
2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Malerfagets faglige Fællesudvalg
Autolakerer
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad
2016
2017
Ledighedsgrad for færdigud(ledighedsgrad for færdiguddan- (ledighedsgrad for færdiguddannedannede i 4.-7. kvartal efter
nede i 2014)
de i 2015)
fuldførelsen af uddannelsen
7,10%
10,60%
Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1
%.
Fællesudvalget har ingen forklaring på stigningen i ledighedsgraden, men vi har en klar forventning om,
at den vil falde på ny, idet autolakererierne de seneste år har haft meget vanskeligt ved at få ansat det
nødvendige antal faguddannede autolakerere.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2
Andel og antal uddannelsesaktive1 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået
til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af alle 38,70%
24,40%
igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i aftale
27,30%
12
68,20%
30
Uddannelsesaktive elever i skolepraktik 59,10%
26
29,50%
13
Uddannelsesaktive elever registreret 13,60%
6
2,30%
<3
som praktikpladssøgende 3 måneder
efter afsluttet grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb 2
77
69

Tabel 1.3: Øvrige elever
Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
21,40%
12
30,20%
19
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Antallet af elever, som har opnået en uddannelsesaftale senest 3 måneder efter afslutning af GF2 er steget
markant, og vi har på grund af branchens arbejdskraftbehov en klar forventning om, at tallet vil stige
yderligere i 2018 og 2019.
På grund af mangel på arbejdskraft er virksomhederne begyndt at ansætte elever. Vores seneste opgørelse
over tilgangen til uddannelsen er fra september 2018, og den indikerer, at antallet af elever i
uddannelsesaftale for hele 2018 vil stige til ca. 80 uddannelsesaftaler, hvilket er en markant stigning i
forhold til de seneste år:
2014 73 ordinære aftaler
2015 51
2016 54
2017 59
De seneste 25 år har det været kutyme i autolakererbranchen, at virksomhederne først har ansat elever,
når disse har gennemført GF2.
Med udsigt til indførelse eventuel en kommende kvoteordning er College360 (som er eneudbyder af
uddannelsen), organisationerne, det lokale uddannelsesudvalg og Malerfagets faglige Fællesudvalg at
opfordre virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler før GF2. Udviklingen i antallet af indgåede
uddannelsesaftaler og stigningen i den ovennævnte procentdel er et resultat heraf.
Nu tager det tid ”at vende skuden”. College360 oplyser, at virksomhederne i højre grad end tidligere
ansætter eleverne før GF2, så Fællesudvalget har en hel klar forventning om, at antallet af elever, som
har indgået en uddannelsesaftale senest 3 måneder efter afslutning af GF2 vil stige yderligere i 2018.
1

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.
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Det omtalte oplysningsarbejde vil fortsætte med uformindsket kraft.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
127 virksomheder er for øjeblikket godkendt til at uddanne autolakerere, så antallet af nødvendige
praktikpladser er reelt til stede. Skoler m.fl. gør en stor indsats for at få de virksomheder, der er godkendt,
men som ikke har elever ansat, til at oprette uddannelsesaftaler.

For øjebliket ser tilgangen af elever til faget tilfredsstillende ud, men inden længe vil andelen af
skolepraktikelever være reduceret betydeligt. Herudover skal virksomhederne i højere grad end tidligere
selv søge efter elever. Tidligere rettede de som omtalt ovenfor normalt henvendelse til skolerne, når
eleverne havde genneført GF2.
For også i fremtiden at sikre en tilgang til autolakereruddannelsen har Fællesudvalget iværksat en
storstilet kampagne, som løber frem til og med 2020.
Kampagnen varetages af Compangyoung, som har haft stor succes i andre brancher med at øge tilgangen
til uddannnelserne. Man henvender sig til potentielle elever primært via de sociale medier. Man kan se
kampagnen på blivmaler.nu.
Som nævnt er College360 i Silkeborg eneudbyder af hovedforløbet i autolakereruddannnelsen. Skolen er
vidende om, at ca. 50 autolakererier på Sjælland forgæves søger efter elever. For at synliggøre
uddannelsen på Sjælland er skolen i færd med at undersøge mulighederne for at etablere et GF2 på
Sjælland.
Som et led i synliggørelsen af uddannelsen for potitentielle elever på Sjælland vil College360 ”sætte alle
sejl til” for at præsentere uddannelsen ved det kommende Skills i Næstved den 4. – 6. april 2019.
Ud over synliggørelse vil en placering af GF2 på Sjælland ligeledes betyde, at eleverne ikke skal flytte til
Silkeborg i ½ år for at gennemføre GF2. Netop afstanden til Silkeborg og GF2’s varighed udgør en
markant barriere for at påbegynde uddannnelsen. (I den forbindelse vil skolen fra august 2019 også opdele
skoleopholdene på hovedforløbet i mindre moduler).
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej

X

Antallet af skoleuger for EUV-elever
EUV-elever skal følge et standardiseret hovedforløb, hvor skoleundervisningen som udgangspunkt er
mindst 10% kortere end på det tilsvarende hovedforløb for de unge elever.
Uddannelsen for unge indeholder 25 ugers skoleophold på hovedfoløbet. 10% heraf udgør 2,5 uger.
Det har aldrig været Fællesudvalgets intention at reducere antallet af skoleuger for EUV-elever med mere
end de 10%, hvilket fremgår af de udarbejdede uddannelsesordninger fra 2015, 2016 og 2017: Her er
antallet af skoleuger for EUV-elever fastsat til 22,5 uger.
I uddannelsesbekendtgørelsens §2, stk. 3 er antallet af skoleuger for EUV-elever fastsat til 22 uger, hvilket
skyldes en fejl, som vi først er blevet opmærksomme på for nylig. (Med hensyn til uddannelsesordningen
i 2018 blev vi pålagt at bringe den i overensstemmelse med den fejlagtige uddannelsesbekendtgørelse,
indtil bekendtgørelsen bliver rettet.)

Konkret ændringsforlag:
Uddannelsesbekendtgørelsens §2, stk. 3- Nuværende formulering:
For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer
uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22 uger.
Ændres til:
For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer
uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22,5 uger.

Ønskede ændringer har
konsekvenser i forhold til:
Udstyr:

følgende

økonomiske Øgede krav

Lærerkvalifikationer:
Undervisningstiden forøges med 0,5 uge for EUV-elever
Praktiktiden reduceres tilsvarende med 0,5 uge
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:

Reducerede
krav

Uændrede
krav
X
X

X
X
X
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Engelsk
Hovedforløbet i uddannelsen indeholder grunfaget Engelsk på niveau F. For at skolen kan udstede et
skolebevis, skal eleven have opnået minimum 02 i faget. Engelsk er ikke et fag, som er absolut nødvendigt
af beherske for at kunne arbejde som autolakerer efter endt uddannelse. Karakterkravet skal derfor ændres
– se nedenfor

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Uddannelsesbekendtgørelsens § 5:
Nuværende tekst: For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på
mindst 02 af sine karakterer i alle fag på hovedforløbet.
Ændres til:

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have gennemført undervisningen
i grundfaget Engelsk F, opnået mindst karakteren 02 i grundfaget Teknologi F,
samt opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i de uddannelsesspecifikke
fag på hovedforløbet.

Ønskede ændringer har
konsekvenser i forhold til:

følgende

økonomiske Øgede krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)
Udstyr:

X

Lærerkvalifikationer:

X

Undervisningstid:

X

Praktiktid:

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser,
som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentioner?
Der er ikke foretaget uddannelsesændringer.
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 det lokale uddannelsesudvalg om direkte at deltage i det praktikpladsopsøgende arbejde og til at søge om AUB-midler hertil (I 2018 har Fællesudvalget 1 AUB-ansøgninger fra det
lokale uddannelsesudvalg for autolakereruddannelsen på College360)
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Automatik- og procesuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
7,00%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,70%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget finder faldet i ledighedsgraden for positivt. Omtrent alle udlærte er enten i job eller i
uddannelse, hvilket udvalget finder positivt.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Den teknologiske udvikling og hele automatiseringen herunder industri 4.0 med stigende
anvendelsen af netværk, robot og visionssystemer på automationsområdet samt den teknologiske
udvikling generelt inden for automatisering, påvirker kravene til uddannelsen og behovet for
kompetencer hos de faglærte. 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.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
10,00%
10,70%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
65,50%
112
79,30%
149
elever i aftale
Uddannelsesaktive
33,30%
57
18,60%
35
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
1,20%
<3
2,10%
4
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
235
265
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
11,40%
22
12,60%
27
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Udvalget finder stigningen i uddannelsesaktive elever i aftale positiv i forhold til den mangel på
faglært arbejdskraft, der forventes de kommende år.
I forhold til uddannelsesaktive elever i skolepraktik er udvalget tilfreds med, at der er et pænt fald i
antal elever i skolepraktikcenter, men bemærker samtidig, at det fortsat er med en andel på 18,6 %,
der er i skolepraktik 3 mdr. efter afsluttet grundforløb.
Udvalget vil på den baggrund, følge udviklingen i forhold til, hvor mange elever der optages til
skolepraktik samt hvor længe de er tilknyttet et skolepraktikcenter inden overgang til
uddannelsesaftale.
Udvalget finder det negativt, at der er en stigning i antallet af elever der tre måneder efter afsluttet
grundforløbet ikke er overgået til et hovedforløb. Det er udvalgets vurdering, at antallet af elever der
ikke fortsætter i et hovedforløb efter afsluttet grundforløb bør være lavere. Udvalget vil derfor som
for skolepraktik følge udviklingen i forhold til skoler og regioner for at se på de regionale forskelle.
Elever afsluttet grundforløb 2 men ikke overgået til HF er på 12,6 % i 2017, hvor den for hele landet
i 2017 er på 37,1 %
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
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.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er etableret to nye specialer på automatik og procesuddannelsen begge med ikrafttrædelse 1. august
2018. Der er etableret en automatiseringstekniker som nyt overbygnings trin, samt etableret en
elevatortekniker. Det er endnu for tidligt at vurdere effekten af de nye specialer herunder hvilken
påvirkning det vil have på antallet af uddannelsesaftaler.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige fællesudvalg (bager)
Bager og konditor
4-12-2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen1

1

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,90%

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
7,60%

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

1
41 af 742

Sags nr. 18/14710

Bager og konditor

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget har en forventning til at tallet vil være faldende – da efterspørgelsen på faglærte bager- og
konditorsvende er stigende.
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.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Vi skal hele tiden have fokus på innovation og Iværksætteri, da der er flere og flere aktører der sælger
bageriprodukter. Så fremtidens faglærte skal være bedre til innovation og til at spotte trends.
Fagets skoler er klar over at deres nuværende faglærere ikke er uddannet til at undervise i innovation
og Iværksætteri – hvilket skaber et behov for efteruddannelse af faglærere og/eller brug af eksterne
undervisere.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive2 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
3
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
94,90%
185
96,30%
183
aftale
Uddannelsesaktive elever i
<3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
4,60%
9
3,70%
7
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
468
476
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
57,50%
264
54,10%
224

2

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

3

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.4

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er særlig en udfordring med manglende lærlinge i region Hovedstaden og Sjælland – og der
iverksættes en undersøgelse i januar 2019, for at afdække hvorfor virksomhederne ikke kan tiltrække
lærlinge på Sjælland. Derud over igangsættes endnu en fokus kampange, så virksomhederne bliver
synlige på praktikpladsen.dk – da dette er den bedste måde at dokumenterer at branchen mangler
lærlinge.
Der er massere af praktikpladser men ingen lærlinge til dem.

4

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:5

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

5

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen6?
Sidste år ændringer er stadig så nye, at vi endnu ikke kan måle en evt. effekt af dem endnu.
Dog er der på nuværende tidspunkt godkendelse i gang i 25 virksomheder til specialet Detailbager.

6

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Beklædning
Beklædningshåndværker
3. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
31,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
20,10%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer, at ledighedsgraden for beklædningshåndværkeruddannelsen er faldet med mere end
10% fra 2016 til 2017. Udvalget vurderer, at ledighedsgraden fremadrettet vil falde yderligere, da
uddannelsen som følge af dimensionering vil optage færre elever i de kommende år. Det er her meget
vigtigt at se på, at der fremover bliver en god balance mellem efterspørgsel på uddannelsen og
antallet af elever som uddannes. Vi bemærker her, at modelparameteren for uddannelsen
(udbudskomponent x efterspørgsels-komponent) i 2016 var 0,84 og i 2017 var 0,88.
Modelparameteren ligger stadig under 1, hvilket tilsiger, at der er et større udbud af uddannede end
efterspørgslen. Udvalget vurderer dog, at denne situation kan ændre sig inden for de næste par år
som følge af det meget bratte ophør af optag af elever på uddannelsen som følge af den nye
dimensionering uden kvote, som blev indført i 2018. Der er derfor brug for i den kommende periode
nøje at overvåge balancen mellem udbuddet og efterspørgslen af uddannelsen.
Det Faglige Udvalg for Beklædning noterer, at uddannelsen til beklædningshåndværker har en meget
høj videreuddannelsesfrekvens. De udlærte beklædningshåndværkere med en videreuddannelse som
designteknolog er en efterspurgt kompetence i beklædnings- og tekstilbranchen.
Det faglige udvalg noterer sig, at videreuddannelsesfrekvensen i perioden 2012-2015 har ligget meget
højt:
Videreuddannelsesfrekvenserne har været som følger:
2012: 0,52
2013: 0,39
2014: 0,43
2015: 0,48
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Udvalget oplever, at der i dag er en særlig mismatch problemstilling i region Midtjylland, idet
virksomhederne her har svært ved at rekruttere elever. Det er oplevelsen, at det er svært at få skabt
tilstrækkelig med opmærksomhed omkring uddannelsen til at unge bliver ansporet til at søge praktik
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inden for uddannelsen. Derudover er det oplevelsen, at meget få unge har kendskab til branchen,
endsige forudsætningerne for at træde ind i branchen uden et forudgående grundforløb.

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
70,90%
66,80%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
13,40%
13
36,00%
36
elever i aftale
Uddannelsesaktive
85,60%
83
63,00%
63
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
1,00%
83
1,00%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
88
101
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
6,70%
7
14,50%
17

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer, at elevernes gennemsnitlige tid i skolepraktik stadig er for høj. Det er udvalgets
målsætning, at der skal arbejdes frem mod en situation, hvor eleverne i gennemsnit er i skolepraktik i
langt mindre tid af deres samlede uddannelse og i stedet er ude i korte aftaler eller restlæreforløb
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget ansøgte i foråret 2018 et AUB projekt som har til formål at få etableret flere praktikaftaler.
Projektet løber i perioden 1. juni 2018 til 1.januar 2019. Projektet er i fuld gang. Projektet har stort
fokus på få lavet gode match af elever og virksomheder.
Udvalget har udarbejdet en omfattende praktikvejledning, som skal understøtte, at nye
praktikvirksomheder kommer godt i gang med opgaven omkring at uddanne elever.
Praktikvejledningen skal fremover sendes til alle nygodkendte praktikvirksomheder.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget har ansøget et AUB projekt i april 2018. Projektet har til formål at styrke etableringen af
praktikaftaler. Projektet er blevet bevilliget af AUB og er i fuld gang. Projektet forventes afsluttet 1.
april 2019.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Beslagsmed
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
Der er ikke data for denne
uddannelse (9,1)

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
Der er ikke data for denne
uddannelse (9,1)

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Som det fremgår findes der ikke data for ledighedsgrad for beslagsmedeuddannelsen, hvorfor tal
for den gennemsnitlige ledighed er indsat. Det gælder dog for branchen, at denne er præget af en
høj grad af selvstændighedskultur (selvstændighedsfrekvens 0,45), og det er udvalgets vurdering at
samtlige uddannede enten er i beskæftigelse eller driver egen virksomhed.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Ingen bemærkninger

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
9
100,00%
6
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
18
10
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
43,80%
7
25,00%
2

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
56 af 742

Sags nr. 18/14710

[Beslagsmed]

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Overordnet kan det anføres, at der er tale om en uddannelse med ganske få elever, hvorfor selv få
og små udsving vil fremstå markant.
Udvalget noterer med tilfredshed, at andelen af elever som ikke er overgået til hovedforløb er
faldet (perioden 2016-17) fra 7 (43,9%) til 2 (25,0%).
Det skal bemærkes, at uddannelsen har synkroniseret grundforløb med uddannelserne til smed og
støberitekniker, hvor der særligt for smedeuddannelsen er tale om et område med ledige
praktikpladser.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der vurderes at være et passende match mellem antallet af elever og praktikpladser og ikke mindst
arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft. Der planlægges derfor ikke konkrete aktiviteter
eller kampagner.
Udvalget og hovedforløbsskolen har en løbende og god kontakt med branchens
praktikvirksomheder. Herudover er der et meget aktivt landsdækkende lokalt uddannelsesudvalg
som drøfter aktiviteter i forhold til etablering af pratikpladser.
Industriens Uddannelser har et et smidigt system til hurtig og kompetent behandling af
ansøgninger om godkendelse som praktiksted, og herudover er der en løbende overvågning af
praktikpladserne på beslagsmedeområdet.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Behov for en bedre sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske mål.
Der skal foretages en fejlrettelse i beskrivelse af overgangskonmpetencer i grundfaget dansk.

Der er behov for en konkretisering og tydeliggørelse af uddannelsens praktikmål.
Overgangkompetence beskrevet i bekendtgørelsens § 3 stk. 5 ændres fra Dansk F til Dansk E.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsen blev med virkning pr. august 2018 ændret således, at overgangskrav er sammenfaldende
med uddannelserne til støberitekniker og smed.
Det er endnu for tidligt at evaluere på denne ændring.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Boligmontering og
Ortopædistuddannelsen
Boligmontering
07.12.18

Uddannelsens status

Ja/Nej
1

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
0,10%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er ingen tilgængelige tal for ledighedsgraden for uddannede i Boligmonteringsuddannelsens
specialer. I 2016 var denne 0,10 %.
Boligmontering er et brancheområde, hvor den stærke danske håndværks- og designtradition gør, at
branchen har kunnet fastholde en stabil position i dansk træ- og møbelindustri. Branchen
’Boligmontering' omfatter fagområderne møbelpolstring, autosadelmageri og gardindekoration.
Erhvervsuddannelsen på området hedder ’Boligmonteringsuddannelsen’, og specialerne er
autosadelmager, møbelpolstrer, gardindekoratør.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Boligmonteringsområdet repræsenterer en bredspektret, men også specialiseret kompetencepalet. Det
kræver fremadrettet en unik sammensætning af stærke teknisk-faglige kompetencer koblet med
veludviklede almene faglige kompetencer til blandt andet at yde professionel kundekontakt tæt koblet
til den håndværksmæssige kvalitet.
Hertil kommer, at også på boligmonteringsområdet kommer der nye materialer, nye standarder og
nye teknologier til, samt en øget og mangfoldig anvendelse af IKT, og det skal man som medarbejder
kunne håndtere – uden at tabe blikket for kvaliteten i det traditionelle håndværk.
Fremadrettet skal der ses på de kompetencemål der er i uddannelsesbekendtgørelsen for
boligmontering, så disse stemmer overens med de digitale kompetencekrav der er på vej indenfor
boligmonteringsområdet.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
60,00%
9
100,00%
6
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
40,00%
6
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
57
64
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
69,40%
34
86,00%
37

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Når der er 37 der efter 3 mdr. ikke er overgået til et hovedforløb er der noget som peger i retning af,
at en del af de elever der starter på skolerne på GF 2 Boligmotering ikke på tilstrækkelig vis bliver
vejledt med hensyn til de muligheder der er for pratikplads inden for området. Dette kan dels være,
hvor de enkelte praktikpladser er geografisk i landet men også hvilket af de tre specialer indenfor
boligmontering det enkelte praktiksted er godkendt til. En styrket vejledning omkring de muligheder
der er for god beskæftigelse indenfor branchen skal være med til at motivere den enkelte elev til
eventuelt at skife speciale. Den gode beskæftigelse indenfor branchen angår både den traditionelle og
industrielle del.
Endelig er det vigtigt, at de mange muligheder for forskellige kompetencer der findes i
boligmonteringsuddanelser, bliver synliggjort for eleverne.
Der er rigtig mange elever som er meget interesserede i, at kunne skabe noget med deres hænder og
netop de muligheder er der i de tre specialer møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Indsatsen er først og fremmest rettet mod at få de allerede godkendte virksomheder til at tage elever,
og eller at tage flere elever, og at opsøge ikke godkendte virksomheder inden for træ- og
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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møbelområdet.
Der er ind imellem ledige praktikpladser som møbelpolstrere, som virksomhederne har slået op. Der
er til gengæld ikke ledige praktikpladser som autosadelmager og gardindekoratør. Udvalget vil arbejde
målrettet på, at virksomhederne opretter de ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk
Endelig vil udvalget sørge for at de ledige praktikpladser bliver synlige for skolerne og eleverne på
GF 2. Udvalget er bekendt med at der pt.er få ledige praktikpladser.

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Det faglige udvalg ønsker at foretage en revision af de nuværende kompetencemål , både hvad angår
kompetencer forud for optagelse til undervisning hovedforløbet samt kompetencer i hovedforløbet.
Dette skyldes, at de nuværende komeptencemål ikke alle er tidssvarende i forhold til de ønsker der er
til medarbejdere inden for boligmonteringsområdet.
Udvalget ønsker med henvisning til ovenstående at igangsætte et udviklingsarbejde i 2019 så ønskede
ændringer kan træde i kraft i 2020.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er ikke foretaget ændringer de sidste 3 år.

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
1,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
1,80%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er meget høj beskæftigelsesfrekvens og at
ledighedsgraden kun er 1-2 %. Det faglige udvalg vurderer at årsagen til dette er, at næsten alle
elever er allerede ansatte buschauffører, som går fra ufaglært til faglært og fortsætter i samme
virksomhed.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg vurderer, at der de nærmeste år ikke sker væsentlige ændringer i jobfunktionen.
Det faglige udvalg er mere usikker omkring behov for faglært arbejdskraft, idet flere faglærte i en
virksomhed øger virksomhedens måltal for mængden af lærlinge, for at undgå afgift. Dermed
frygter det faglige udvalg, at der i de enkelte virksomheder kun uddannes det nødvendige antal jf.
virksomhedens måltal for lærlinge.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
<3
100,00%
<3
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
6
24
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
60,00%
3

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik
Som nævnt under pkr. 1 er næste alle elever allerede ansatte, der gennemføre uddannelsen, hvorfor
alle disse elever har uddannelsesaftale for hele forløbet, også evt. manglende GF2 kompetencer.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Uddannelsen bliver muligvis også omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018,
der skal skabe en bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der
søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Ingen strukturelle uddannelsesændringer siden 2015, hvor Kollektiv trafik blev adskilt fra Turistbus.
Årsagen var primært et ønske om at styrke uddannelsesmulighederne i turistbusuddannelsen. Det
faglige udvalg vurderer, at det ikke har haft negativ indvirken på uddannelsen til kollektiv trafik, så
dermed fungere det efter hensigten.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
Byggemontagetekniker
3. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Skoleudd.

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
28,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
22,60%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det er svært at sige præcis, hvad den forholdsvis høje ledigsgrad skyldes. En forklaring kan være at
uddannelsen har i høj grad været brugt af skolerne, som en mulighed for at give en række elever, der
umiddelbart har udfordringer med at gennemføre Træfagenes Byggeuddannelse flere erfaringer og
kompetencer. Der ud over har den været brugt som et alternativ til skolepraktik, for elever der ikke
har fået en uddannelsesaftale indenfor Træfagenes Byggeuddannelse. I takt med at der er kommet
mere gang i branchen er både antallet af byggemontageelever og antallet af skolepraktikelever faldet.
Man kan derfor forestille sig, at den gruppe elever der er i byggemontageteknikeruddannelsen er den
gruppe, der har sværest ved at gennemføre uddannelsen og efterfølgende opnå beskæftigelse i
branchen. Endelig spiller det selvfølgelig ind at jobprofilen er relativ smal.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
En stigende efterspørgsel på faglærte, bør alt andet lige resultere i bedre beskæftigelse.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
10
aftale
Uddannelsesaktive elever i
23,10%
3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
3
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
100,00%
2
18,80%
3

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Først og fremmest undrer det udvalget, at der kan være 3 elever i skolepraktik og 10 elever med
aftale, når uddannelsen er en skolebaseret uddannelse uden praktiktid. Af samme årsag kan udvalget
ikke forstå, hvordan der kan være elever med afsluttet grundforløb, der ikke er startet på
hovedforløb. Det kan kun skyldes, at eleverne ikke ønsker at starte på hovedforløb, eller at skolerne
ikke tilbyder eleverne at starte.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Da uddannelsen er skolebaseret, bør har alle elever, der har afsluttet grundforløbet og ønsker at
gennemføre uddannelsen, kunne gøre det på en af de skoler, der er godkendt til hovedforløbet.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Ingen uddannelsesændringer og ingen særlige indsatser.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bygningsmaler - Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Malerfagets faglige Fællesudvalg
Bygningsmaler
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad
2016
2017
Ledighedsgrad for færdiguddannede i
(ledighedsgrad for færdigud- (ledighedsgrad for færdigud4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddan- dannede i 2014): 17,20%
dannede i 2015): 13,40%
nelsen
Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1
%.
Ledighedsgraden er faldet markant fra 17,20% i 2016 til 13,40% i 2017, hvilket svarer til 3,8 procentpoint,
og det skyldes helt klart de forbedrede konjunkturer de senere år med øget beskæftigelse til følge.
Beskæftigelsen i faget er sæsonpræget, og det kan medvirke til, at ledigheden er højre end den gennemsnitlige ledighed for erhvervsuddannelserne.
Det er Fællesudvalgets vurdeing, at ledighedsgraden også i det kommende år vil falde.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2
Andel og antal uddannelsesaktive 1 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået
til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af 26,90%
21,70%
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
52,10%
197
65,30%
295
aftale
Uddannelsesaktive elever i
44,40%
168
31,20%
141
skolepraktik
Uddannelsesaktive
elever 3,40%
13
3,50%
16
registreret som praktikpladssøgende 3 måneder efter afsluttet grundforløb
Tilgang (første) til GF2
733
831

Tabel 1.3: Øvrige elever
Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
Andel
26,30%

Antal
135

2017
Andel
18,90%

Antal
105

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Vores seneste opgørelse over tilgangen til uddannelsen er fra september 2018, og den indikerer, at antallet
af elever i uddannelsesaftale for hele 2018 vil stige yderligere i forhold til tallene for 2016 og 2017. Som
følge af kvoteordningen forventer vi, at antallet af elever i skolepraktik vil blive markant mindre end i
2016 og 2017.
Antallet af elever, som har indgået en uddannelsesaftale senest 3 måneder efter afslutning af GF2 er steget
fra 52,10% til 65,30% - det vil sige med hele 14,2 procentpoint.
De seneste ca. 25 år har det været kutyme i bygningsmalerfaget, at virksomhederne først har ansat elever,
når disse har gennemført GF2. Med udsigt til indførelse af kvoteordning påbegyndte skoler, organisationer, lokale uddannelsesudvalg og Malerfagets faglige Fællesudvalg at opfordre virksomhederne til at
indgå uddannelsesaftaler før GF2. Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler og stigningen i
den ovennævnte procentdel er et resultat heraf.
Nu tager det tid ”at vende skuden”, så Fællesudvalget har en hel klar forventning om, at antallet af elever,
som har indgået en uddannelsesaftale senest 3 måneder efter afslutning af GF2 vil stige yderligere i 2018.
Det omtalte oplysningsarbejde vil fortsætte med uformindsket kraft.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
1

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.
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896 virksomheder er for øjeblikket godkendt til at uddanne bygningsmalere, så antallet af nødvendige
praktikpladser er reelt til stede. Skoler m.fl. gør en stor indsats for at få de virksomheder, der er godkendt,
men som ikke har elever ansat, til at oprette uddannelsesaftaler.
Praktikcentret på TECHCOLLEGE har pr. 28. november hele 32% (33 elever) i skolepraktik ud af det
samlede antal SKP-elever på 104. Der skal derfor gøres en ekstra lokal indsat i Nordjylland.
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
For øjebliket ser tilgangen af elever til faget tilfredsstillende ud, men inden længe vil andelen af
skolepraktikelever være reduceret betydeligt. Herudover skal virksomhederne i højere grad end tidligere
selv søge efter elever. Tidligere rettede de som omtalt ovenfor normalt henvendelse til skolerne, når
eleverne havde genneført GF2.
For også i fremtiden at sikre en tilgang til bygningsmaleruddannnelsen har Fællesudvalget iværksat en
storstilet kampagne, som løber frem til og med 2020. Denne varetages af Compangyoung, som har haft
stor succes i andre brancher med at øge tilgangen til uddannnelserne. Man henvender sig til potentielle
elever primært vis de sociale medier. Man kan se kampagnen på blivmaler.nu.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

Nej

X
Antallet af skoleuger for EUV-elever
EUV-elever skal følge et standardiseret hovedforløb, hvor skoleundervisningen som udgangspunkt er
mindst 10% kortere end på det tilsvarende hovedforløb for de unge elever.
Uddannelsen for unge indeholder 25 ugers skoleophold på hovedfoløbet. 10% heraf udgør 2,5 uger.
Det har aldrig været Fællesudvalgets intention at reducere antallet af skoleuger for EUV-elever med mere
end de 10%, hvilket fremgår af de udarbejdede uddannelsesordninger fra 2015, 2016 og 2017: Her er
antallet af skoleuger for EUV-elever fastsat til 22,5 uger.
I uddannelsesbekendtgørelsens §2, stk. 3 er antallet af skoleuger for EUV-elever fastsat til 22 uger, hvilket
skyldes en fejl, som vi først er blevet opmærksomme på for nylig. (Med hensyn til uddannelsesordningen
i 2018 blev vi pålagt at bringe den i overensstemmelse med den fejlagtige uddannelsesbekendtgørelse,
indtil bekendtgørelsen bliver rettet.)

Konkret ændringsforlag:
Uddannelsesbekendtgørelsens §2, stk. 3- Nuværende formulering:
For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer
uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22 uger.
Ændres til:
For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer
uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22,5 uger.
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Ønskede ændringer har
konsekvenser i forhold til:
Udstyr:

følgende

økonomiske Øgede krav

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstiden forøges med 0,5 uge for EUV-elever
Praktiktiden reduceres tilsvarende med 0,5 uge
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

Reducerede
krav

Uændrede
krav
X
X

X
X
X

Engelsk
Hovedforløbet i uddannelsen indeholder grunfaget Engelsk på niveau F. For at skolen kan udstede et
skolebevis, skal eleven have opnået minimum 02 i faget.
Engelsk er ikke et fag, som er absolut nødvendigt at beherske for at kunne arbejde som bygningsmaler
efter endt uddannelse. Karakterkravet skal derfor ændres – se nedenfor

Konkret ændrinsforslag:
Uddannelsesbekendtgørelsens §6, stk. 4 første sætning:
Nuværende tekst: For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et karaktergennemsnit
på mindst 02 for grundfagene i hovedforløbet.
Ændres til:

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have gennemført undervisningen
i grundfaget Engelsk F.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske konsekvenser i forhold til:

Øgede
krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)
Udstyr:

X

Lærerkvalifikationer:

X

Undervisningstid:

X

Praktiktid:

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser,
som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen?
Der er ikke foretaget uddannelsesændringer.
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 2018 har Fællesudvalget i alt anbefalet 7 AUBansøgninger fra de lokale uddannelsesudvalg)
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Snedkerfagets Fællesfaglige Udvalg
Bygningsnedker (ny udd. 1.8.18)
07.12. 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,80% (snedker)

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
Tallet findes ikke i statistikken fra
ministeriet.
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ministeriet har ikke oplyst nogen ledighedsgrad i 2017 for hverken Bygningssnedker eller Snedker
(både bygningssnedker og møbelsnedker/orgelbygger), men i 2016 var den 10,80% for hele
snedkeruddannelsen.
Det seneste tal fra 2016 for beskæftigelsesfrekvensen for bygningssnedker viser, at færdiguddannede
bygningssnedkere har en beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) på 0,69.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er stor aktivitet inden for byggeriet, hvor beskæftigelsen er steget uafbrudt siden 2013. Der
forventes en fortsat stigning i nyt boligbyggeri de kommende år. Boligejerne investerer i deres
boliger, og især markedet for boligrenoveringer er gået støt frem siden 2015. (Dansk Byggeris
Konjunkturanalyse 2018). Bygningssnedkere er især beskæftiget inden for boligrenovering og med
boligbyggeri, og det faglige udvalg forventer derfor at behovet for udlærte bygningssnedkere vil stige.
Der er en stigning på 13% i antallet af igangværende elever i ordinære aftaler fra 2016 til 2017.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikplads-kø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
37,80 % (snedker)
38,10% (snedker)
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
28,30% (snedker)
127
40,10%
129
aftale
(snedker)
(snedker)
(snedker)
Uddannelsesaktive elever i
56,60% (snedker)
254
58,10%
187
skolepraktik
(snedker)
(snedker)
(snedker)
Uddannelsesaktive elever
15,10% (snedker)
68
1,90%
6
registreret som
(snedker)
(snedker)
(snedker)
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
627
556
2
(snedker)
(snedker)

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
26,60% (snedker)
163 (snedker)
35% (snedker)
170 (snedker)

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikplads-kø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Der findes ikke tal for bygningssnedker eftersom den særskilte uddannelse startede 01.08.2018.
De indsatte tal i tabel 1.2 og 1.3 er tallene for snedker og omhandler både bygningssnedker og
møbelsnedker/orgelbygger. Bygningssnedker udgør 51 % af de igangværende elever på
snedkeruddannelsen.
Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler
Bygningssnedkerelever i skolepraktik udgjorde 35% i 2017, de resterende 65% var møbelsnedkere.
Ultimo 2017 var 28% af alle igangværende bygningssnedkerelever i skolepraktik, mens det tilsvarende
tal for 2016 var 30%. Udvalgets analyse viser imidlertid, at ca. ¾ dele af igangværende
bygningssnedkerelever i skolepraktik i 2017 var i starten af deres uddannelse på trin 1, mens den
sidste 1/3 del var på trin 2. Dette indikerer, at mange af skolepraktikeleverne kommer ud i aftaler i
løbet af deres læretid, og at det er den første aftale efter grundforløbet som er vanskelig. Derudover
udgør de korte aftaler ca. 1/3 del af alle aftaler, hvilket betyder at mange elever kommer ud og ind af
skolepraktikken.
EUX-elever udgør en anden problematik, selvom de kun udgør 10% af alle igangværende
bygningssnedkere Men halvdelen af EUX-bygningssnedkerne er i skolepraktik, og det betyder at hver
fjerde af de igangværende bygningssnedkere i skolepraktik er en EUX ér.
Uddannelsesaktive elever i aftale – skolepraktik – praktikpladssøgende
Udvalget kommenterer i nedenstående på tallene for snedker (3 specialer).
Der er en positiv stigning på 11,8 procentpoint i andelen af uddannelsesaktive elever i aftaler fra 2016
til 2017, selvom antallet i aftaler er det samme. Det skyldes et fald i antallet af uddannelsesaktive
elever i skolepraktik på 26%, og et fald i antallet af elever registreret som praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet grundforløb. Efter reformen i 2015 oplevede snedkeruddannelsen en stor
tilgang til uddannelsen, som resulterede i en voldsom stigning i andelen af elever i skolepraktik.
Tallene for 2016 og 2017 vidner om denne udvikling. Tilgangen var så voldsom på enkelte skoler, at
de måtte begrænse adgangen til GF2, fordi de ikke havde fysiske ressourcer til de mange elever.
Derfor ses også et fald i tilgangen til GF2 på 11% fra 2016 til 2017. Den store stigning i søgningen til
snedkeruddannelsen skete først og fremmest inden for møbelsnedkerfaget, og derfor får
møbelsnedker en kvote fra 01.01.2019. Eftersom der ikke har været praktikpladser til det store antal
elever der valgte møbelsnedker, er mere end 1/3 af eleverne, der har afsluttet GF2, ikke overgået til
hovedforløbet.
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Bådmekaniker
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Uddannelsen er lille, men dækker et behov for faglært arbejdskraft. Tilgangen til hovedforløbet på
uddannelsen har ligget stabilt på 4-6 elever per år de sidste seks år.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
7,60%
2,00%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
80,00%
4
100,00%
5
aftale
Uddannelsesaktive elever i
20,00%
<3
0,00%
0
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
3
4
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
16,70%
1

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer, at alle elever er i uddannelsesaftale, og at der ikke er nogen i skolepraktik.
Udvalget opfatter dette som positivt.
Det er landsskolens oplevelse, at der mangler lærlinge og praktikpladser.
Udvalget noterer, at én elev er faldet fra i 2017.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget arbejder sammen med branchen, der opfordrer deres medlemmer til i højere grad at kigge
på uddannelsen og søge lærlinge. Udvalget vil følge udviklingen i dette.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Trin 1 på uddannelsen blev nedlagt i 2017.
Udvalget vurderer, at der på længere sigt kan blive brug for flere bådmekanikere, da salget af sejlbåde
falder til fordel for salget af motorbåde.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
CNC-tekniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

98 af 742

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det samlede antal uddannede CNC-teknikere ligger på et niveau der gør, at det ikke kan
anonymiseres i ministeriets statistikker for opgørelser om bl.a. den gennemsnitlige ledighedsgrad
for erhvervsuddannelserne.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vurderer at behovet for CNC-teknikere vil øges hvilket
begrundes herunder

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vurderer at flere årsager, kan medvirke til at CNC-tekniker
uddannelsen bliver attraktiv i fremtiden.
For det første ser vi en stigende specialisering i den spåntagende metalindustri hvor CNCteknikerens smalle men højt specialiserede kvalifikationsniveau vil matche virksomhedernes ønske
om en hurtig erhvervsuddannelsesvej til jobområdet opstilling, programmering,
produktionsbetjening af CNC-styrede værktøjsmaskiner samt til den efterfølgende produktions Qkontrol.
For det andet vil CNC-assistent trinnet (1) være overkommeligt og derfor ideelt som den første
opkvalificering af jobtruede ufaglærte til faglært niveau.
For det tredje sikrer uddannelsen fuld merit til optagelse på en senere EUD-overbygning som
eksempelvis industritekniker.
For det fjerde kan CNC-assistenter og CNC-teknikere indgå i de samme åbne undervisningsmiljøer
på erhvervsskoler der i forvejen uddanner industriteknikere.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg følger behovsudviklingen tæt og har bl.a. udviklet nye
faktaark om uddannelsen til både elever og virksomheder.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
4
100,00%
<3
elever i aftale
Uddannelsesaktive
0,00%
0
0,00%
0
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,00%
0
0,00%
0
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
7
4
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
20,00%
1
-

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
SKP-ordningen på CNC-tekniker uddannelsen udgør - med henvisning til antal indgående og
igangværende uddannelsesaftaler - ikke noget problem efter Metalindustriens Uddannelsesudvalgs
opfattelse.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsesbekendtgørelsen er grundet nye EUV regler og pr. 1. august 2018, blevet ajourført.
CNC-teknikeruddannelsen vurderes at være en uddannelse, som passer godt til virksomheder der
gennem EUV-forløb og -ordninger ønsker at opkvalificere deres ufaglærte voksne medarbejdere til
EUD-niveau. CNC-teknikeruddannelsen kan give disse medarbejdere kvalifikationer, der gør dem
mere attraktive i eksisterende og eller fremtidige jobs og samtidig er uddannelsen et fuldt
meritgivende og godt fundament for evt. senere at erhverve en industriteknikeruddannelse.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vil derfor fortsat have fokus på aktivitetsniveauet for
uddannelsen og vil desuden løbende, drøfte mulighederne i uddannelsen med vore netværk i
industrien.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Cykel-og motorcykelmekaniker
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
15,30%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,00%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det er meget positivt, at ledighedsgraden for færdiguddannede er blevet reduceret med mere end
1/3 i løbet af et år.
I forhold til tidligere bekymringer om nedgang i antallet af nye elever på uddannelsen, pga. behovet
for faglært arbejdskraft i branchen, er det ligeledes positivt, at der samtidig er sket en større
stigning i tilgangen af elever på 24, svarende til 29,3%.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
14,90%
12,20%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
84,40%
54
66,30%
63
aftale
Uddannelsesaktive elever i
10,90%
7
29,50%
28
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
4,70%
3
4,20%
4
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
82
106
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
15,80%
12
19,50%
23

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget bemærker positivt, at andelen af uddannelsesaktive er steget med 17% i perioden 20162017 samtidig med, at der har været en markant vækst i tilgangen til uddannelsen.
Udvalget er opmærksom på, at der er sket en mindre stigning i frafaldet af elever.
Udvalget har noteret, at der er sket en større stigning andelen af uddannelsesaktive elever i
skolepraktik samtidig med, at den samlede gennemsnitlige tid i skolepraktik er faldet i samme
periode. Udvalget vurderer, at der vil være en naturlig overgangsperiode, hvor mertilgangen af
elever skal have noget tid til at finde ud i praktikvirksomhederne.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Trin 1 Cykelmontør blev nedlagt i 2018. Det er endnu for tidligt at sige noget om mulige virkninger
af dette.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Data- og kommunikationsuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,80%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,30%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget glæder sig over, at andelen af ledige er faldet med ½ procentpoint. Udvalget er dog
opmærkom på, at ledigheden for uddannelsen er højere end det generelle gennemsnit for
erhvervsuddannelserne.
Udvalget har de sidste par arbejdet intensivt på at revidere uddannelsen, så den i endnu højere grad
matcher arbejdsmarkedets behov. Udvalget forventer derfor, at ledigheden vil falde de næste par
år.
Udvalget er på samme tid opmærksom på, at beskæftigelsesfrekvensen for dimittenderne, der
afslutter deres uddannelse i et praktikcenter er markant lavere end de dimittender, der afslutter
deres uddannelse med en aftale (ordinær eller restlære).

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Virksomhederne inden for branchen ændrer sig hele tiden i takt med teknologiudviklingen, der er
særligt synlig på dette område. Den konstante teknologiudvikling giver et konstant behov for
dimittender fra uddannelsen, der bidrager med de kompetencer, de har opnået på uddannelsen.
Udvalget har til opgave at behandle virksomheders ansøgninger om at blive godkendt til at have
lærlinge. Udvalget har oplevet en pæn stigning i antallet af virksomheder, der søger godkendelse
sammenlignet med sidste år. Udvalget opfatter dette som et positivt tilsagn om øget interesse for
uddannelsen. Stigningen er særligt tydelig på specialet datatekniker med speciale i programmering,
der for nylig er blevet revideret med det formål at gøre uddannelsen attraktiv for flere
virksomheder.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
30,60%
39,60%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
26,70%
276
28,30%
311
aftale
Uddannelsesaktive elever i
69,90%
723
67,50%
743
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
3,40%
35
4,20%
46
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
1.532
1.441
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
20,90%
273
17,80%
239

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget glæder sig over, at flere elever er kommet i uddannelsesaftale i 2017 sammenlignet med
2016.
Udvalget noterer sig et fald i tilgangen til uddannelsen, hvilket kan være et udtryk for, at potentielle
ansøgere til uddannelsen er klar over, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt antal
praktikpladser på uddannelsen. Udvalget ser derfor gerne, at flere GF2-elever kommer hurtigere i
uddannelsesaftale, og at andelen af tid i praktikcentre falder.
Udvalget glæder sig over, at frafaldet på uddannelsen er aftagende og lavere end gennemsnittet for
alle erhvervsuddannelselserne.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget mener, at der er en generel mangel på praktikpladser. Udvalget har derfor igangsat et
AUB-projekt, der har til formål at skabe flere praktikpladser. Praktikpladserne skal skabes ved at
besøge virksomheder med henblik på at øge antallet af elever, som de har i praktik. Indsatsen løber
frem til medio 2019.
Udvalget er optaget af uddannelsen og følger derfor løbende med praktikpladstallene.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Udvalget har, jf. ovenfor, arbejdet intensivt på at revidere uddannelsen, så den i endnu højere grad
matcher arbejdsmarkedets behov. Revisionerne har dog været fokuseret på de obligatoriske fag i
uddannelsen, hvorfor de valgfrie uddanneslesspecifikke fag udestår. Udvalget har derfor igangsat en
proces med skolerne, hvor nye valgfrie specialefag skal formuleres på baggrund af konkrete ønsker
fra branchen.
Udvikling af nye valgfrie specialefag inden for bl.a. sikkerhed og machine learning.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducerede Uændrede
krav
krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget har arbejdet intensivt med udviklingen af uddannelsen de seneste par år. De sidste to år har
først datatekniker med speciale i programmering og for nylig it-supporter og datatekniker med
speciale i infrastruktur gennemgået nogle større revisioner af fagindholdet. Det betyder, at langt de
fleste fag er revideret, og mange nye er tilføjet. Der er blevet udvist tilfredshed med revisionerne.
Formålet med revisionerne har været at efterleve virksomhedernes behov i så høj grad som muligt.
Størrelsen af revisionerne har dog medført, at skolerne har sværere ved at styre, hvor eleverne hører
til, idet alle revisionerne har været på version 9. Lokalt på skolerne tales der derfor om version 9.1,
9.2, og 9.3. Skolerne har derfor bedt udvalget om at appellere til ministeret om, at der oprettes en
version 10, da det vil gøre administrationen lettere.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddanenlsen
Den pædagogiske assistentuddannelse
December 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote for GF 2 i 20191

Uddannelsen er dimensioneret uden kvote for GF 2 i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag på GF2
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
og praktikpladsaftale
for hovedforløb
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8rels
er.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at
downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7. kvartal
efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
20,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede i
2015)
20,70%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen kan disse
fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs
vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Det fremgår af tabel 1.1, at ledigheden for færdiguddannede pædagogiske assistenter fra 2016 og 2017 er
forholdsvis høj på omkring 20%, dvs. dobbelt så høj som gennemsnitligt for erhvervsuddannede.
Parterne i PASS har ønsket at nedbringe ledighedskvotienten og har forhandlet optag på uddannelsen med
ministeriet.
Parterne har i 2016 forhandlet en dimensioneringsaftale med regeringen (”To-årig dimensioneringsaftale om
offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt
pædagogisk assistent”), for optag på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse hvoraf det
fremgår, at optaget på hovedforløbet reduceres fra tidligere 1594 til 700 praktikpladser årligt. Denne aftale er
forlænget til også at gælde 2019.
I forlængelse af denne aftale aftaltes også at indføre begrænsning af adgang til grundforløb 2.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale
forhold eller teknologiudviklingen?
Det er udvalget forventing, at de indførte begrænsninger for optag på såvel grundforløb som hovedforløb vil
reducere ledighedskvotienten. Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt og drøftes løbende mellem parterne.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået til
aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i 91,00%
1.095
89,50%
519
aftale
Uddannelsesaktive elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
9,00%
0
10,50%
61
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
2.596
442
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
56,40%
1558
55,80%
733

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med
henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø samt
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv
udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen og udvalget vurderer, at dette emne ikke er aktuelt for uddannelsen,
der har stor søgning.
Tabel 1.2 viser elevernes status 3 måneder efter afsluttet grundforløb.
Det fremgår heraf, at omkring 90% af de uddannelsesaktive elever har en uddannelsesaftale når der er gået 3
måneder. Der resterende ca. 10% er stadig praktikpladssøgende.
Det kan iagttages, at denne procentvise fordeling af eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb stort set er
den samme i 2016 og 2017, uagtet at antallet af elever var dobbelt så stor i 2016 (1.095 elever) som i 2017 (519
elever).
PASS vurderer, at dette er udtryk for, at der er en uundgåelig ventetid fra afslutning af grundforløb 2 til
indgåelse af uddannelsesaftale.
Tabel 1.3 viser elever, der ikke er uddannelsesaktive 3 måneder efter afsluttet grundforløb.
Der fremgår, at omkring 55% af eleverne ikke er uddannelsesaktive 3 måneder efter afsluttet grundforløb.
PASS har ingen forklaring på den store andel af ikke-uddannelsesaktive, som ikke umiddelbart bruger
grunduddannelsen som afsæt til at fortsætte uddannelsen, men håber andelen vil falde med indførelse af
kvoter på grundforløbet.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
PASS er især optaget af at tilpasse optaget på grundforløb og hovedforløbet med det aktuelle behov på
arbejdsmarkedet gennem dimensioneringsforhandlingerne.
PASS forventer, at tiltagene vil bringe optag og efterspørgsel på arbejdsmarkedet i bedre overensstemmelse.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og
generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og
teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at have en
virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Enkelte af de meritgivende AMU-uddannelser, nævnt i Bilag 1, har ændret titel og nummer og skal derfor
ajourføres

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Ajourføring af Bilag 1 med nye AMU-titler

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser, som
følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen7?
(Skriv her)
KL og Danske Regioner og FOA indgik i 2015 en dimensioneringsaftale med regeringen, hvor optag på
hovedforløbet til den pædagoggiske assistentuddannelse blev reduceret fra ca. 1500 pladser til 700 pladser årligt.
Aftalen blev fulgt op af en aftale om at indføre adgangsbegrænsning til grundforløb 2, så der i i 2018 kunne
optages 950 elever og i 2019 kunne optages 1150 elever på grundforløbet.
Aftalerne har omgående haft effekt på antallet af indgåede uddannelser og det er udvalgets forventning, at det vil
få effekt på ledighedskvotienten, når eleverne bliver færdige.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige
udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
122 af 742

Sags nr. 18/14710

[Detailhandelsuddannelsen med specialer]

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser
Detailhandelsuddannelsen med specialer
07.12.2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
11,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,60%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ledighedsgraden er faldet med 0,6% i perioden, og beskæftigelsesfrekvensen er steget med 0,01 fra
2015 -2014. Det må dog konstateres, at antallet af nyuddannede er faldet fra 3.717 i 2014 til 3.332 i
2015, og at antallet af elever uddannet i praktikcenter i samme periode er steget med 35 elever fra
2014 -2015.
De nyuddannede i perioden 2014-2015 er fra den ”gamle HG-ordning” inden reformen i 2015, hvor
der ikke var adgangskrav på uddannelsen, og set i det lys, er det tilfredsstillende, at
beskæftigelsessituationen for periode er forbedret.
Det er Det faglige Udvalgs opfattelse, at indførelsen af adgangskrav på detailuddannelsen der blev
indført med reformen i 2015, vil medføre at elever der dimitterer efter den nye ordning har fået
bedre forudsætninger for at arbejde i detail, og derfor forventer Det faglige Udvalg, at
ledighedsfrekvensen forsat vil være faldende i de kommende år.
Det er vigtigt, for Det faglige Udvalg, at elever fra Detailhandelsuddannelsen har mulighed for at
videreuddanne sig. Derfor konstaterer Det faglige Udvalg, at der fra 2012-2015 har været en
nedadgående tendens i videreuddannelsesfrekvensen. Denne udvikling kan være afledt af de
adgangskrav der stilles på de relevante videregående uddannelser.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Alt tyder på at handel via internettet, og især via mobile enheder, kun vil vækste endnu mere i
fremtiden. Ifølge Dansk Erhverv har onlinehandel passeret 123 mia. kr. i 2017, heraf er de ca. 29 mia.
kr. omsat i danske detail netbutikker. Onlinehandlen er blevet fordoblet på fem år, og Dansk Erhverv
antager, at onlinehandlen vokser med en årlig vækstrate på 10 pct. de kommende fem år, dermed vil
danskernes onlinehandel runde 135 mia. kr. i 2018 og beløbe sig til knap 200 mia. kr. i 2022.
Væksten i onlinehandel har ikke medført en vækst i det samlede danske detailmarked, som
omsætningsmæssigt holder sig på niveau med tidligere år. At væksten i onlinehandel flytter
omsætning fra de fysiske butikker, er kendt. Derfor er det en udfordring for detailhandlen at ca. 33%
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af danskernes onlinehandlen havner i udenlandske butikker, og derfor ses digital grænsehandel som
en af de største udfordringer for dansk detailhandel.
At væksten i onlinehandel forsætter, og købsmønster for de danske forbrugere ændres, betyder, at
der ændres i de kompetencer en faglært i detail skal besidde. Derfor ser Det faglige Udvalg et behov
for at uddanne elever på specialerne på Detailhandelsuddannelsen i digitale kompetencer.
Om e-handlen er en konkurrent til den fysiske detailhandel, eller om de komplementerer hinanden,
er der delte meninger om. Nogen ser positivt på mulighederne for detailhandlen i at integrere
salgskanalerne og skabe en helhedsoplevelse for kunderne, uanset om de befinder sig online eller i
den fysiske butik. Andre argumenterer for at den disruptive kraft fra udenlandske e-handelsplatforme, primært vil ramme den traditionelle detailhandel, og betyde mistede markedsandele.
Det betyder nødvendigvis ikke, at de fysiske butikker ikke vil overleve. Det ændrer blot på de krav
kunderne har til indkøbsoplevelsen, og dermed også på de kompetencer medarbejderne i den fysiske
butik skal besidde. De skal i højre grad kunne levere den ekstra service og oplevelser, der gør at
kunden handler hos dem frem for online.
En anden forbrugertendens der huserer på det danske detailmarked, er danskernes stigende
efterspørgsel på convenience. Markedet for mad to go, måltidskasser eller spise ude er i stadig
stigende vækst, og Det faglige Udvalg ser convenience dukke op i sammenhæng med andre brancher
end fødevaresalg, som fx bilbranchen der beskriver deres fremtid som ”Service og ”convenience””.
Optagelsestallene på hovedforløbet for elever med en gymnasial baggrund (STX, HHX, HF) har
været svagt faldende de seneste år, men optaget forventes at blive reduceret yderligere i forbindelse
med overgangen til det 1-årige hovedforløb for studenter i 2020, og det vil medføre en mangel på
elever med gymnasiale kompetencer. Det er hensigten, at elever gymnasial baggrund skal erstattes af
elever, der har gennemført EUX 1. del og derefter vælger hovedforløbet. Det er en bekymring for
Det faglige udvalg, at antallet af EUX-elever ikke ser ud til at kunne nå en volumen, der kan erstatte
elever med gymnasiale kompetencer.
I sammenhæng med overgangen fra EUX- til hovedforløbet noterer Det faglige Udvalg, at de første
opgørelser af overgangen fra det nye EUX-forløb til hovedforløbet, har givet anledning til mange
drøftelser om datagrundlagets validitet og gisninger om, hvordan henholdsvis elever og
praktikvirksomheder har reageret på det nye EUX-forløb. Det faglige Udvalg er bekendt med, at eudaftalekredsen primo december får en opfølgning på forårets opgørelser af overgangsfrekvens samt en
undersøgelse af adfærden hos hhv. elever og virksomheder.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
13,20%
13,20%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
61,60%
1.120
66,10%
1.553
elever i aftale
Uddannelsesaktive
30,00%
546
25,20%
593
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
8,40%
152
8,70%
205
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
3.592
3.818
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
45,90%
1545
41,50%
1.669

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Af tabellen 1.2 kan det ses, at antallet af elever der tilgår GF2 første gang har været stigende fra 2016
-2017 med 226 elever, hvilket må siges at være positivt. Det er også positivt, at andelen af de elever
der kommer fra GF2, som inden 3 måneder har indgået i en praktikaftale,er steget med 4,5%.
Samtidigt er andelen af uddannelsesaktive i praktikcenter faldet med 4,8%, hvilket også må betegnes
som positivt. Det må også konstateres, at der har været en lille stigning i elever på 0,3%, der 3
måneder efter afsluttet grundforløb stadig er praktikpladssøgende.
Overgangen fra GF2 til hovedforløbet er steget med 4,5%, hvilket skal ses i lystes af det relativt store
antal af elever i praktikcenter i 2016. Det store antal af skolepraktikelever var et resultat af den
dobbelt overgang der kom som en følge af EUD-reformen. Den store mængde skolepraktikelever
har påvirket antallet af ledige praktikpladser, da skolepraktikeleverne er kommet ud i retslæreaftaler
og dermed optaget en del af markedet for praktikpladser.
Det er Det faglige Udvalgs vurdering, at overgangen fra GF2 til hovedforløbet i de næste vil år vil
være i en positiv udvikling, samtidigt med at mængden af elever i praktikcenter vil blive reduceret
inden for det næste år. Det er Det faglige Udvalgs overbevisning, at reformen fra 2015 og indførelsen
af adgangskrav har betydet og vil betyde, at elever fra GF2 bedre kan leve op til virksomhedernes
kompetencekrav.
Det faglige Udvalg ser af de foreløbige data for overgangen af EUX-elever til hovedforløbet, at
behovet for elever med gymnasiale kompetencer ikke vil blive dækket udelukkende med EUX-elever.
Derfor vurderer Det faglige Udvalg at der efter 2020, vil opstå en mangel på elever med gymnasiale
kompetencer. Det faglige Udvalg ser en risiko for, at virksomhederne som følge af manglen på elever
med gymnasiale kompetencer, vil ansætte elever i traineestillinger, der ikke er underlagt lovgivningen
om erhvervsuddannelser, hvilket betyder at eleven ikke vil få bevis som faglært inden for
detailhandlens specialer.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Det faglige Udvalg overvåger udviklingen inden for detailhandelsuddannelsen, og monitorerer
udviklingen i praktikpladser og praktikcenter nationalt og regionalt. Der er regionale forskelle
både i udbuddet af praktikpladser og optaget i praktikcenter, som må tages i betragtning, fx er der
1105 godkendte virksomheder i Region Nord og 1836 godkendte virksomheder i Region Midt.
Udvalgets arbejder for en forøgelse af uddannelseskapaciteten ved at forbedre mulighederne for
indgåelse af uddannelsesaftaler for virksomheder, igennem forbedringer af godkendelsesprocessen.
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Der arbejdes i udvalget med markedsføring af de nye specialer Convenience og Digital handel bredt i
branchen, da arbejdsområderne inden for digitalhandel og convenience har åbnet mulighed for at
oprette flere nye praktikpladser i nuværende godkendte virksomheder samt i endnu ikke
godkendte virksomheder.
Som nævnt ovenfor er det faglige udvalg involveret i de mange drøftelser om EUX-forløbet, og
hvorvidt henholdsvis eleverne søger praktikpladser, og virksomhederne efterspørger eleverne. EUX
har været en stor omvæltning på det merkantile område og kræver en stor informations- og
vejledningsindsats. De merkantile faglige udvalg søgte derfor i fællesskab med 24 skoler i efteråret
2018 et AUB-projekt med henblik på at gennemføre en stor landsdækkende indsats overfor både
EUX-elever og potentielle praktikvirksomheder. Projektet fik afslag fra AUB, men de faglige udvalg
forventer at genfremsende ansøgningen i foråret 2019. I dialogen med de udbydende skoler ser de
merkantile udvalg desuden et behov for at formidle de gode erfaringer, som nogle skoler allerede har
med EUX-forløbet, og hvordan indsatsen for at rekruttere de rette elever til uddannelsen og
fastholde eleverne som praktikpladssøgende kan tilrettelægges.
De merkantile faglige udvalg gennemfører desuden i vinteren 2018/19 en stor informationsindsats
om EUX overfor de praktikvirksomheder, der hidtil primært har rekrutteret elever med gymnasial
baggrund.
Det faglige Udvalg ser, at elever og skoler oplever situationer, hvor en elev f.eks. har gennemført
GF2 til Detailhandelsuddannelsen, men bliver tilbudt en elevplads inden for Handelsuddannelsen.
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har derfor kontaktet Det faglige Udvalg for
Handelsuddannelsen med ønske om at etablere ens overgangskrav mellem uddannelserne.
Baggrunden for denne henvendelse og De faglige udvalgs indstilling til ministeriet om fælles
overgangskrav er blandt andet begrundet i:
• I aftalen ” Fra folkeskole til faglært” fastlægges, at grundforløbet for ”de øvrige studenter” (htx, stx,
eux og hf) afkortes fra 10 til 5 uger. Af samme aftale fremgår, at hhx-studenter får standardmerit for
hele grundforløbet. EUD-eleverne fra de ordinære GF2 forløb får ikke samme mulighed for at få
afkortet en del af grundforløbet.
• Elever ønsker typisk at skifte mellem handelsuddannelsen og detailhandelsuddannelsen, og i mindre
grad til kontoruddannelsen, da kontoruddannelsen har et obligatorisk EUX-forløb.
• Flere skoler kan ikke samle selvstændige hold inden for detailhandelsuddannelsen og
handelsuddannelsen (samlæsning).
• C-niveau er det laveste gymnasiale niveau (og kræver alene mundtlig og ikke skriftlig eksamen).
• Det vil give bedre adgang til erhvervsakademiuddannelserne ved at hæve niveauet i de to grundfag
på D-niveau i detailhandelsuddannelsen, og det sender et positivt signal om adgang til
videreuddannelse og erhvervsakademiuddannelserne for uddannede fra de merkantile
erhvervsuddannelser. Pt. er der f.eks. ikke direkte adgang til erhvervsakademiuddannelsen
Markedsføringsøkonom for uddannede fra de merkantile erhvervsuddannelser. De skal bl.a. opfylde
det særlige adgangskrav ”Bestået Engelsk C.”
• De to faglige udvalg har i forvejen i år udviklet ens speciale i digital handel i begge uddannelser.

3. Ændringsønsker og ansøgning
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Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
1. Trin 2
Det faglige Udvalg indstiller at der etableres et trin 2 fra august 2019 på detailhandelsuddannelsen.
Den generelle tendens i branchen er, at virksomhederne ansætter de elever der ser detailbranchen som
en karrieremulighed og gerne vil udvikle deres karriere, herunder til ledere eller butikschefer. Dette er
en følge af mere komplekse jobfunktioner, og disse ændringer i kompleksiteten i jobfunktionerne
betyder, at der stilles flere krav til personlige kompetencer og derved til uddannelsesniveauet.
Virksomhederne efterspørger elever der vil arbejde for bedre indkøbsmuligheder, er klar til at møde
kunderne, udvikle deres karriere eller uddanne sig til fremtidens ledere. Derfor skal en trin 2
uddannelse sikre de færdiguddannede elever en fremtidig karriere i detailbranchen.
Trin 2 på detailhandelsuddannelsen bygger ovenpå specialerne salgsassistent med og uden profil,
convenience med og uden profil samt digital handel. Trin 2 har som overordnet formål, at eleverne
igennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for ledelse og
økonomistyring i virksomheder i detailbranchen, og dermed opnår forudsætninger for at kunne
varetage 1. linje lederstillinger i detailhandelen.
Det faglige Udvalgs egne undersøgelser viser, at elever og virksomheder efterspørger mulighed for
uddannelse på et højere niveau. Det afspejles også i, at tilslutningen til det nuværende talentspor inden
for salgsassistent, hvor undervisningen gennemføres på ekspertniveau, har været stigende fra 560 i
2016 til 651 elever i 2017.
Trin 2 indplaceres på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, og vil indeholde
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specialefag, der emne og niveaumæssigt vil ækvivalere akademiuddannelser og dermed give eleverne et
incitament til at videreuddanne sig efter trin 2.
Trin 2 vil vare et år og omfatte praktik og 7-11 uger specialefagsundervisning.
2. Grundforløb til elever med hhx baggrund
Der er den 22. november 2018 indgået aftale om ”Fra folkeskole til faglært”, som blandt andet
omfatter en godskrivning af grundforløbet til hhx-studenter i de merkantile erhvervsuddannelser. Det
faglige Udvalg indstillede den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for Kontoruddannelsen,
Eventkoordinatoruddannelsen og Handelsuddannelsen til Ministeren, at elever med hhx baggrund
gives standardmerit for hele grundforløbet, og Det faglige Udvalg bemærker, at det fortsat er Det
faglige Udvalgs indstilling og har noterer sig, at standardmeritten nu gennemføres som indstillet af Det
faglige Udvalg.
3. Ens overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb og et fælles for Detail og Handel
Det faglige Udvalg vil ændre overgangskravene for grundforløbene på Detail og Handel, således at
overgangskravene bliver ens, hvilket kræver at fagene Dansk og Engelsk, som nu skal gennemføres på
Niveau D, fremover skal gennemføres på Niveau C på detailuddannelsen. Det uddannelsesspecifikke
fag ændres tilsvarende, så det passer til begge uddannelser, så der fremover kun er ét fælles
uddannelsesspecifikt fag. Udviklingen af ens overgangskrav fortages i samarbejde med Det faglige
Udvalg for Handelsuddannelsen. Det er aftalt, at ændringen skal træde i kraft pr. august 2019.
4. Udvikling af valgfrie specialefag i digital handel på Detailhandelsuddannelsen
Det faglige Udvalg vil undersøge, hvordan elever fra specialerne Salgsassistent, Convenience,
Dekoratør/Visual merchandiser og Blomsterdekoratør, kan tilegne sig kompetencer inden for
digitalhandel, samt undersøge, hvilke kompetencer eleverne skal besidde.
Der eksisterer i dag valgfrie specialefag inden for digitalhandel for specialerne Salgsassistent og
Convenience. Men specialefagene i digitalhandel er ikke særligt benyttet, og tyder på at de
kompetencer eleven tilegner sig ikke er tilstrækkelige, og ikke lever op til virksomhedernes ønsker.
Derfor skal det vurderes, om de eksisterende specialefag i e-handel skal revideres og om der skal
udvikles nye specialefag.
I den proces inddrages virksomhederne og brancherne for at få deres input til, hvilke kompetencer
inden for digitalhandelen en elev inden for specialerne Salgsassistent, Convenience, Dekoratør/Visual
merchandiser og Blomsterdekoratør bør have, og skolerne inddrages i revisionen af eksisterende
specialefag eller i udviklingen af nye obligatoriske eller valgfrie specialefag.
Der rettes henvendelse til og drøftes med Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen, om elever fra
specialerne Salgsassistent, Convenience, Dekoratør/Visual merchandiser og Blomsterdekoratør skal
have mulighed for at vælge valgfrie specialefag fra specialet Digital handel.
Hvis det besluttes, at der skal fortages ændringer i specialefagene på detailhandelsuddannelsen, vil
ændringerne træde i kraft i august 2020.
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5. Udvikling af talentuddannelse
I et samarbejde mellem Det faglige Udvalg, skoler og virksomheder skal det undersøges, hvordan
talentuddannelse kan være med til at sikre tilgangen af elever der har kompetencerne til at blive fx
leder og hvorledes brobygningen til akademiuddannelserne kan udbygges. Det faglige Udvalg vil
undersøge behovet for at revidere de nuværende talentspor, eller om der kan etableres andre typer af
talentuddannelse fx. ”rugekasse” for ledere.
Hvis det er hensigten, at der skal fortages ændringer i talentuddannelsen på detailhandelsuddannelsen,
vil ændringerne træde i kraft i august 2020.
6. Nedlæggelse af profilen Nærbutik
Siden 1. august 2018 har det været muligt at uddanne elever i specialet Convenience eller Convenience
med profil, for at tilbyde virksomheder i convenience branche faglært personale med specifikke
kompetencer inden for denne branche. Specielt profilen Convenience mad henvender sig til samme
målgruppe som profilen Nærbutik på Salgsassistent specialet.
Derfor vil Det faglige Udvalg arbejde på at vejlede virksomheder over i specialet Convenience mad, og
som følge her af formodes nærbutiksprofilen at blive nedlagt. Der er i øjeblikket 24 igangværende
uddannelsesaftaler på nærbutiksprofilen, og den sidste aftale er indgået i januar 2018, og har udløb den
31-12-2020, så profilen kan tidligst nedlægges i 2020.

Oplist de konkrete ændringsønsker:
1. Trin 2
2. Grundforløb til elever med hhx baggrund
3. Udvikling af valgfrie specialefag i digital handel på Detailhandelsuddannelsen
4. Udvikling af talentuddannelse
5. Nedlæggelse af profilen Nærbutik
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
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, drøfter udvalget løbende kvaliteten i skolepraktik.
Det faglige Udvalg har i 2016 gennemført kampagnen ”Bliv prof i handel og salg”, som var en
markedsføringskampagne af uddannelsen overfor butikker og potentielle elever. Der har efterfølgende
kampagnen været en stigning i elever der er startet på gf 2 for elevtyperne EU9+, EUV2 og EUV3.
Det faglige Udvalg besluttede i 2017 at udvikle to nye specialer inden for Digital handel og
Convenience med profiler. De to nye specialer var klar til udbud pr. 01.08.18, og indtil videre har 20
virksomheder søgt om godkendelse, 5 til Convenience og 15 til Digital handel. Det faglige Udvalg
følger udviklingen i antallet af godkendte virksomheder tæt, og forventer en stigning i antallet af
godkendelser.
Links:
http://markedsforing.dk/artikler/bureauer/skarpe-forbruger-trends-2017
http://detailfolk.dk/detailnyheder/7-eleven_barsler_med_flere_nye_koncepter.html

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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https://dhblad.dk/amazon-kommer-i-2019-28/06-2018?nocache=1530176274047
https://dhblad.dk/amazon-rusker-op-i-dagligvarehandlen-18/05-2018
https://www.retailnews.dk/article/view/603303/amazon_i_danmark_bliver_en_fest_for_forbrugerne
https://www.navipartner.dk/nrf-retails-big-show-her-rykker-detailbranchen/
https://www.navipartner.dk/mixed_reality/
https://www.pwc.dk/da/nyt/brancher/assets/pwc-retailing-2020.pdf
https://www.version2.dk/blog/ulven-kommer-eller-amazon-her-egentlig-ikke-allerede-1084897
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-elevformaend-og-interesseorganisationer-saadanfaar-regeringen-flere-til-at-vaelge-enerhvervsuddannelse?ref=newsletter&refid=27848&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&ut
m_medium=e-mail&utm_campaign=uddannelse
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/analysenotat--detailhandels-arbejdssteder.pdf
https://www.retailnews.dk/article/view/605398/bilforhandlere_sadler_om_dognabent_og_servicefabr
ikker
https://dhblad.dk/nu-skal-kassedamen-moderniseres-05/07-2018
https://dhblad.dk/coop-vil-sammensmelte-onlinehandel-med-fysiske-butikker-28/06-2018
http://detailfolk.dk/detailnyheder/ftex_og_coop_fjerner_srlig_hverdags-vare_fra_hylderne.html
http://www.retailreinvented.dk/portfolio-items/morgenbriefing-1/#velkommen
https://dhblad.dk/er-detailhandlen-klar-til-generation-z-12/06-2018?nocache=1528881919151
https://www.retailnews.dk/article/view/610817/forbrugerne_blaeser_pa_produktsikkerhed_i_ved_eh
andel
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/7/vi-blaser-pa-produktsikkerhed-narvi-handler-pa-nettet/
https://dhblad.dk/fremtidsforsker-oekologi-skal-gentaenkes-13/06-2018?nocache=1528889495806
https://www.retailnews.dk/article/view/611216/sadan_fremtidssikrer_du_din_detailforretning
https://dhblad.dk/utilfredshed-over-ny-foedevarelov-03/07-2018
http://nyheder.tv2.dk/business/2017-10-11-normal-og-internettet-presser-matas-i-knae
https://dhblad.dk/nemlig-com-kaster-sig-over-maaltidskasser-05/07-2018
https://dhblad.dk/er-du-klar-til-onlinesupermarkedet-10/08-2018
https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/innovation-er-noglen-til-fremtiden-i-detail--ogdagligvarehandle.html
https://www.pwc.dk/da/nyt/publikationer/detail-2020-et-kig-ud-i-fremtiden.htm
https://www.navipartner.dk/5-vigtige-tendenser-detailhandel-i-2017-og-de-naeste-5-aar/
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/store-andringer-i-detailhandlen/
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/pressemeddelelser/analyse--detailhandels-arbejdssteder.pdf
Artikler
Ledigheden i juni 2018. Kilde: Danmarks Statistik.
DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 61/ 2017
Danmarks Statistik. 24. maj 2018 Nr. 201 Rettet 25. maj 2018 kl. 17.05
DANSK ERHVERVS. E analyse – status 2017
PWC: Total Retail 2016: De siger, de vil have en revolution, Februar 2017
PWC: 21st CEO Survey, The Anxious Optimist in the Corner Office
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Digital Media
Digital media uddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,30%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,10%

1
133 af 742
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget konstaterer, at der er en pæn ledighedsgrad på uddannelsen, der ligger under
gennemsnittet for færdiguddannede med en erhvervsuddannelse. Ledighedsgraden ligger på
samme niveau i 2017 som i 2016.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej.

2
134 af 742
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
94,60%
35
95,80%
23
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
5,40%
<3
4,20%
<3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
233
62
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
84,50%
201
80,00%
96

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
135 af 742
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer en mindre positiv stigning i andelen af uddannelsesaktive elever i perioden 20162017 og tilsvarende positivt et mindre fald i andelen af praktikpladssøgende. Begge andele ligger på
et stabilt niveau.
Udvalget noterer tilsvarende positivt, at frafaldet er reduceret fra 2016 til 2017.
Udvalget er tilfredse med, at der fra 2017 er blevet genindført kvote på GF2 og bemærker, at antal
elever, der falder fra efter afsluttet GF2, er mindsket. Udvalget har tidligere rettet kritik til skolerne
for at optage for mange elever på GF2, da det høje optag udfordrer balancen mellem udbud og
efterspørgsel.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Gundet større revision og ændringer i uddannelsens indhold og optag forventer udvalget ikke at
igangsætte indsatser næste år, men derimod give plads til implementering og forankring af de nye
initiativer.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
136 af 742
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Det Faglige udvalg har fundet, at der er nogle redaktionelle uklarheder i sammenhængen mellem
beskrivelser af kompetencemål i henholdsvis bekendtgørelsen og uddannelsesordningen. Udvalget
forventer derfor, at der bliver behov for at åbne de to dokumenter for redigering.

Redaktionelle ændringer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen med det formål at tydeliggøre
sammenhængen i kompetencemål.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er indført kvote på uddannelsen i 2017, for at skabe en bedre balance mellem arbejdsmarkedets
efterspørgsel og udbuddet. Det er endnu for tidligt, at sige noget om virkningerne af dette.
Ligeledes er samtlige obligatoriske fag på uddannelsen blevet revideret i samarbejde med flere
virksomheder og de to hovedforløbsskoler. Disse er implementeret med virkning fra 1. juli 2017.
Revisionen er gennemført på baggrund af ændrede behov, idet virksomhederne i større grad end
tidligere, har brug for mere specialiserede medarbejdere. Udvalget forventer fremadrettet en stigende
interesse fra virksomhederne, men det er endnu for tidligt, at sige noget om virkningerne af
revisionen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
139 af 742
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Jordbrugets Uddannelser
Dyrepasser
07.12.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
15,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,30%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Trin 1 dyrepasserassistent er i 2017 nedlagt. Beskæftigelsen for elever der afsluttede uddannelsen
efter trin 1 var meget lav. Det forventes derfor, at nedlæggelsen på sigt vil have en positiv indflydelse
på ledighedsgraden for de færdiguddannede. Ledighedsgraden er faldende fra 2016 til 2017.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)

2
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Sags nr. 18/14710

Dyrepasser

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4,90%
1,40%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
66,30%
53
79,40%
50
aftale
Uddannelsesaktive elever i
1,60%
<3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
33,80%
27
19,00%
12
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
447
448
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
83,50%
406
81,60%
280

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Efter udbudsrunde 2017 udbyder færre grundforløbsskoler GF2 til dyrepasser, hvilket forventes at
give en væsentlig nedgang i antal elever som 3 mdr. efter gennemført GF2 ikke er overgået til et
hovedforløb. Uddannelsen er samtidig dimensioneret med kvote.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Praktikpladskapaciteten er som udgangspunkt en udfordring på dyrepasserområdet og det er
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.
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Udvalget arbejder fortsat på, at elever der ønsker at arbejde professionelt med dyr og natur også
orienteres om andre muligheder end dyrepasseruddannelsen eksempelvis landbrugsuddannelsen.
Udvalget har igangsat AUB-projekt ”Fastholdelse af elever på GF2 Landbrugsuddannelsen”.
Erhvervsuddannelsen til dyrepasser er dimensioneret med kvote, hvilket betyder at et stort antal
dyrepasserinteresserede elever i stedet vælger GF2 til landbrugsuddannelsen. Samtidig har en række
skoler forsøgsordning, hvor dyrepasserelever der ikke optages på GF2 til dyrepasser kan optages på
første halvdel af GF2 Landbrug med henblik på enten at finde en praktikplads til dyrepasser eller
blive fastholdt i landbrugsuddannelsen. Der er brug for disse elever i landbrugsuddannelsen, hvor
især uddannelsens speciale husdyr mangler elever. AUB-projektet skal derfor medvirke til, at vise
elever der drømmer om dyrepasseruddannelsen, at landbrug også er en mulighed, hvis man vil
arbejde professionelt med dyr.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Udvalget har nedlagt uddannelsens trin 1, dyrepasserassistent der i lav grad førte til beskæftigelse og
ikke havde en klar jobprofil. Der er oprettet et nyt speciale målrettet dyrehandel og speciale heste er
ændret til speciale hestemanager, hvilket har skærpet kravene for praktikpladsgodkendelse og styrket de
færdiguddannedes kompetencer. Udvalget vurdere, at de nævnte ændringer alle vil være medvirkende
til en fremtidig bedre beskæftigelsesfrekvens for de færdiguddannede dyrepassere.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice
Ejendomsservicetekniker
4. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
11,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er ikke oplyst tal for ledighedsgraden for færdiguddannesde i 2015 i det datamateriale, der er
udsendt fra Ministeriet. Derfor kan der ikke gives en beskrivelse af udviklingen fra 2016 til 2017.
Til gengæld er det muligt at hente tal for beskæftigelsesfrekvensen, der er steget fra 0,84 i 2014 til
0,88 i 2015. For 2016 ses et fald igen til 0,83.
Beskæftigelsesfrekvensen har siden de første udviklingsredegørelser ligget et stykke over det fastsatte
måltal (måltal 2016 ≥ 0,70). Dette kan skyldes, at mange elever i uddannelsen, er og har været voksne
i beskæftigelse, altså voksne der kommer i uddannelse via deres job.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der ses en positiv udvikling i kommunerne, hvor der er fokus på jobbet som teknisk
servicemedarbejder og mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse til
ejendomsservicetekniker.
Også i boligbranchen ses en positiv udvikling. Grundet alder er der stigende udskiftning i personalet.
Der er dog udfordringer med at rekruttere de unge til jobområdet.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
6,00%
8,10%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
A
ntal
Uddannelsesaktive
77,10%
165
76,60%
151
elever i aftale
Uddannelsesaktive
19,60%
42
21,80%
43
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
3,30%
7
1,50 %
3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
276
257
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
16,70%
43
12,10%
27

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
I perioden 2016 til 2017:
- Gns. andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler er steget.
- Uddannelsesaktive elever i aftale er faldet lidt
- Uddannelsesaktive elever registreret som praktikpladssøgende 3 måneder efter afsluttet
grundforløb er halveret
- Tilgang (første) til grundforløb 2 – er faldet med 19 elever
- Antallet af elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb er faldet med 16 elever
Jf. statistik som Udvalget har hentet fra EASY for 2017 og 2018:
I 2017 er der indgået 47 aftaler i skolepraktik
- Antallet af voksne (EUV2 og EUV3), der har indgået en aftale i skolepraktik er højere end
antallet af unge (EUD9+)
- Regionalt er der i Region Syddanmark (her Syddansk Erhvervsskole) flest elever, der har
indgået en aftale i skolepraktik.
Der er indgået i alt 284 uddannelsesaftaler på ejendomsserviceteknikeruddannelsen i 2017.
87 af aftalerne er indgået i Region Syddanmark (her Syddansk Erhvervsskole). Dette tal er det
næstestørste antal indgåede aftaler i 2017. Der har samme år været udfordringer med at få elever fra
skolepraktik over i praktikaftaler.
Der er en opfattelse i dele af branchen, at der i fx Region Hovedstaden og Region Sjælland er få
større virksomheder (boligselskaber), der varetager størstedelen af uddannelsen. Dette ses bl.a. af
antallet for uddannelsesaftaler i 2017, hvor der er indgået 99 uddannelsesaftaler ud af de i alt 284 på
landsplan. Der er her ”kun” 10 elever med aftale i skolepraktik.
I 2018 er der indgået 40 aftaler i skolepraktik.
- Antallet af voksne (EUV2 og EUV3), der har indgået en aftale i skolepraktik er tæt på det
samme som antallet af unge (EUD9+), der har indgået en aftale i skolepraktik.
- Der er mindre regionale forskelle.
- Der er samlet set et mindre fald i indgået skolepraktikaftaler fra 2017 til 2018.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Det samlede antal elever, der har indgået en uddannelsesaftale er til dato i 2018, 243, dvs. et fald i
forhold til 2017.
I 2017 er der indgået 47 skp-aftaler fordelt på skole/elevtyper:
Rækkenavne
AMU Nordjylland
Next Uddannelse København
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Aarhus Tech
Hovedtotal

EU9+ EUV2 EUV3 Hovedtotal
4
3
2
9
4
1
5
10
10
8
6
24
1
1
2
4
19
13
15
47

I 2018 er der indgået 40 skp-aftaler fordelt på skole/elevtyper
Rækkenavne
AMU Nordjylland
Center for Erhv.rettede udd. LollandFalster
Mercantec
Next Uddannelse København
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Aarhus Tech
Hovedtotal

EU9+ EUV2 EUV3 Hovedtotal
5
4
1
10
2
1
5
6
19

2
2
8

4
1
3
3
1
13

6
4
8
11
1
40

Generelt er der en opfattelse af, at der er et fald i antallet af elever fra grundforløb 1 til grundforløb 2
på ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Der er derfor behov for at styrke vejledningen af eleverne,
så førstevalget af uddannelse bliver det rette. Det er i øvrigt væsentligt, at elever, der optages på
uddannelsen, er egnede til at gennemføre den.
I forbindelse med reformen i 2015 er kravet til elevernes faglighed blevet større.
Branchen peger tillige på, at kravet til danskkundskaber er øget.
Der er udfordringer særligt for de voksne, hvoraf nogle forud for påbegyndelse af uddannelsen
gennemfører almene fag, (overgangskrav), fx via VUC. Andre gennemfører fagene på et reduceret
grundforløb 2.
De nye retningslinier for gennemførelse af bl.a. almene fag, ses som en mulig hjælp særligt til EUVelever med en lidt ældre skoleuddannelse.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
5
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Hvilke indsatser sættes i gang:
Der ses ikke mangel på mulige praktikpladser - der foretages løbende godkendelse af nye
praktikpladser i branchen.
Der vil blive sat fokus på at nedbringes antallet af elever i skolepraktik ved bl.a. at øge det
praktikpladsopsøgende arbejde. Dette skal bl.a. ske i samarbejde med de godkendte
uddannelsesinstitutioner og de respektive lokale uddannelsesudvalg.
Der skal tillige mere fokus på EMMA-kriterierne.
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 ordinær uddannelsesaftale for hele eller dele af
uddannelsen.
Det Faglige Udvalg er i dialog med de lokale uddannelsesudvalg (LUU) ved de skoler, der er
godkendt til udbud af ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Fagligt Udvalg aflægger besøg ved LUU
med jævne mellemrum, hvor bl.a. praktikpladssituationen drøftes.
Fagligt Udvalg gennemfører årligt en konference for medlemmer af LUU og skolerepræsentanter.
Der ud over følger Det faglige Udvalg arbejdet i LUU via referater.
Det Faglige Udvalg støtter LUU bl.a. ved at anbefale ansøgninger til AUB om tilskud til
praktikpladsopsøgende arbejde.
Det Faglige Udvalgs indsats, der er rettet mod hele praktikuddannelsen:
- i uddannelsesordningen for ejendomsserviceteknikeruddannelsen er der 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 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
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virksomheden ikke har mulighed for at have eleven i hele praktikuddannelsen.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Ændringer vedr. bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen.
Ændringerne er ajourføring og korrektur samt udskiftning af et nyt AMU-mål, der er udviklet på
baggrund af to tidligere mål: 48747 Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice.

Der er behov for at indføre det nye AMU-mål 48747 Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice i Bilag 1 (3.
Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever).
Desuden er der to fejl i samme bilag:
- Et AMU-mål er anført med forkert kursusnummer (46534 Service af el-låse og video, ejendomsservice
er opført med nummer 45620)
- ”Pakken” indeholdende 48574 Tryghedsskabende aktiviteter – ejendomsservice og 44853
Kommunikation og konflikthåndtering - service er opført to gange.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6
6

Øgede krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

9
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
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.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

10
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen
Elektriker
3. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
3,20%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden for færdiguddannede elektrikere er meget lav og faldende. Det afspejler den store
efterspørgsel efter elektrikere generelt på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i oktober 2018 var på 1,1
%. Det er fagligt udvalgs vurdering, at ledighedsgraden vil forblive lav – også på lang sigt.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Den teknologiske udvikling medfører, at der bliver stadig større efterspørgsel efter elektrikere. Det er
en udfordring, som fagligt udvalg er meget opmærksom på, og som derfor også er
omdrejningspunktet både i forhold til at tiltrække flere til uddannelsen, men også i forhold til at sikre,
at uddannelsen indholdsmæssigt bliver ved med at følge med den teknologiske uddannelse.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
8,10%
7,60%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
70,70%
889
74,90%
1.099
aftale
Uddannelsesaktive elever i
26,70%
336
23,00%
338
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
2,50%
32
2,00%
30
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
1.553
1.732
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
16,90%
256
16,10%
281

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
(Skriv udvalgets analyse her)
Der har siden 2015 været en meget markant stigning i antallet af elever på elektrikeruddannelsen og
uddannelsen udgør nu 5,4 % af den samlede eud-aktivitet. Fra 2016 til 2017 er antallet af
uddannelsesaktive elever på hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet grundforløb steget fra 1257 til
1467, dvs. 17 %. Det er fagligt udvalgs opfattelse, at dette er en særdeles positiv udvikling, der
dokumenterer, at elektrikeruddannelsen er attraktiv for de unge.
Stigningen i elever på elektrikeruddannelsen følges af udviklingen i antal uddannelsesaftaler. Fra 2016
til 2017 er antallet af elever med uddannelsesaftale steget med 210, hvilket svarer til en stigning på 23
% på et år.
Stigningen i antal uddannelsesaftaler kan dog desværre ikke helt følge efterspørgslen blandt de unge
og antallet af elever i skolepraktik har desværre været stort set uændret fra 2016 til 2017. Dette skal
dog ses i lyset af to ting.
- For det første er der den generelle stigning i antallet af praktikpladser på 23 % på et enkelt år,
der viser, at praktikvirksomhederne er der og er villige til at ansatte elever, men at det er svært
at følge med efterspørgslen.
- For det andet har flere skoler valgt at omlægge undervisningen på EUX-uddannelsen, som
følges af ca. en femtedel af alle elektrikerlærlinge, således at undervisningen på hovedforløbet
hvert andet år påbegyndes direkte efter afsluttet grundforløb. Dette medfører, at eleverne
placeres i skolepraktik uden reelt af være praktikpladssøgende. Det er fagligt udvalgs
opfattelse, at dette er en meget uhensigtsmæssig – om end lovlig – praksis, der både
underminerer vekselelementet i EUX-uddannelsen og holder antallet af elever i skolepraktik
oppe.
At det er svært at følge med efterspørgslen på praktikpladser, afskrækker heldigvis ikke eleverne fra at
begynde på hovedforløbet. 84 % er således begyndt på hovedforløbet inden for tre måneder efter at
have afsluttet grundforløb 2, hvilket skal ses op mod det tilsvarende tal for alle uddannelser på 65,6
%.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Hvis man vurderer både den nuværende ledighedsgrad den forventede udvikling i efterspørgslen på
elektrikere, vil der fortsat være stor efterspørgsel på elektrikere. Den positive udvikling gennem de
sidste par år skal derfor fortsætte med et særligt fokus på at øge antallet af praktikpladser endnu
mere. Dette er fagligt udvalg er meget opmærksomme på.
Organisationerne i fagligt udvalg for elektrikeruddannelsen har gennemført en massiv
brandingindsats for at vise el-branchens betydning til de unge, der skal til at vælge uddannelse, samt
mangfoldigheden og indholdet af de opgaver, branchen beskæftiger sig med.
Derudover har organisationerne i fagligt udvalg målrettet informeret og lavet opsøgende arbejde
rettet mod installationsbranchens virksomheder, de mere nicheprægende virksomheder inden for
installationsbranchen og i særdeleshed virksomheder uden for installationsbranchen, dvs. industrien,
offshore, energiselskaber m.v. om mulighederne for at uddanne elektrikerlærlinge på den nye
elektrikeruddannelse.
Fagligt udvalg har også opfordret de lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen til at ansøge
om AUB-projekter, der er målrettet nye typer af praktikvirksomheder.
Denne indsats følges op også i de kommende år for at fastholde den store interesse blandt de unge
for elektrikeruddannelsen og for så vidt muligt at sikre, at de har en praktikplads.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Efter de første fire år med den nye elektrikeruddannelse fra 2015 ønsker fagligt udvalg i foråret 2019
at evaluere uddannelsen for at justere den på baggrund af erfaringerne. Det forventes, at evalueringen
kan føre til justeringer i uddannelsesbekendtgørelsen af eksempelvis kompetencemål og krav til antal
censorer ved del-svendeprøve efter den obligatoriske del af hovedforløbet samt til justeringer af fag og
deres indhold i uddannelsesordningen.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
- Mindre ændringer i uddannelsesbekendtgørelsen
- Justeringer og tilpasninger i uddannelsesordningen

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6
(Sæt kryds)
Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

Øgede
krav

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Reducerede
krav

Uændrede
krav
X
X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

7
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Elektrikeruddannelsen blev totalt reformeret i 2015, hvor de eksisterende specialer blev nedlagt og
erstattet af 2 ½ års fælles forløb og derefter et individuelt sammensat modulforløb (valgfrie specialefag).
Der var flere formål med omlægningen. For det første skulle elektrikeruddannelsen have et højt fagligt
niveau, der møder arbejdsmarkedets kompetencebehov. For det andet skulle uddannelsen også kunne
favne bredden i elektrikernes arbejdsmarked. For det tredje skulle uddannelsen være attraktiv for de
unge uddannelsessøgende, der skal vælge uddannelse. Og endelig for det fjerde var det afgørende, at en
større gruppe af virksomheder fik adgang til at uddanne elektrikere.
Efter uddannelsens første fire år er de første elektrikere på den nye ordning begyndt at blive
færdiguddannede. Niveauet ved de første svendeprøver har vist, at det faglige niveau på uddannelsen er
meget højt. Dette understreges af, at virksomhederne hurtigt aftager de færdiguddannede elektrikere,
ligesom modulvalget blandt lærlinge og virksomheder udnytter bredden i modulerne og viser, at der har
været udækket kompetencebehov på den tidligere uddannelse.
Der har siden 2015 været en meget markant stigning i antallet af elever på elektrikeruddannelsen og
uddannelsen udgør nu 5,4 % af den samlede eud-aktivitet. Fra 2016 til 2017 er antallet af
uddannelsesaktive elever på hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet grundforløb steget fra 1257 til
1467, dvs. 17 %. Det er fagligt udvalgs opfattelse, at dette er en særdeles positiv udvikling, der
dokumenterer, at elektrikeruddannelsen er attraktiv for de unge.
Stigningen i elever på elektrikeruddannelsen følges af udviklingen i antal uddannelsesaftaler. Siden 2015
er over 600 nye virksomheder blev godkendt til at uddanne elektrikere – det er en stigning på mere end
50 % siden omlægningen og fra 2016 til 2017 er antallet af elever, der har indgået uddannelsesaftale
steget med 210, hvilket svarer til en stigning på 23 % på et år.

Opmærksomhed om speciale elektriker 3
7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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I udviklingsredegørelsen fra 2015 ønskede det faglige udvalg, at der var mulighed for at visse lærlinge
kunne vælge en elektrikeruddannelse, der var på 70 uger, som visse andre erhvervsuddannelser f.eks.
Datatekniker og Elektronik- og svagstrømsuddannelsen. Dette blev afvist af UVM, men der blev åbnet
op for, at fagligt udvalg på et senere tidspunkt kunne tage denne problemstilling op igen.
Fagligt udvalg tilkendegav med tidligere udviklingsredegørelser, 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.

9
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
3,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,00%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer, at ledighedsgraden er meget lav inden for området, omend den er steget en
smule.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Den generelle teknologiske udvikling og automatisering med stigende anvendelsen af netværk,
robot og visionssystemer påvirker kravene til uddannelsen og behovet for kompetencer hos de
faglærte. 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.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
6,80%
9,10%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
67,60%
46
55,60%
40
aftale
Uddannelsesaktive elever i
29,40%
20
41,70%
30
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
2,90%
<3
2,80%
<3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
156
152
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,10%
15
25,80%
25

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer et mindre fald i antallet af uddannelsesaktive elever i aftale, samtidig med en
stigning i antallet af uddannelsesaktive elever i skolepraktik.
Udvalget finder udviklingen negativ, og vil følge udviklingen i forhold til uddannelsesaktive elever,
og elever der optages til skolepraktik, samt hvor længe de er tilknyttet et skolepraktikcenter inden
overgang til uddannelsesaftale.
Elever der har afsluttet grundforløb 2, uden at overgå til HF er på 25,8 % i 2017, det er desværre et
højt tal, om end det er lavere end landsgennemsnittet på 37,1 % i 2017. Det er udvalgets vurdering,
at antallet af elever der ikke fortsætter i et hovedforløb efter afsluttet grundforløb bør være mindre.
Udvalget vil derfor som for skolepraktik følge udviklingen i forhold til skoler og regioner for at se
på de regionale forskelle.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
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

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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praktikpladskonsulenter via vores hjemmeside, hvor der foreløbig ligger 13 faktaark målrettet
virksomheder.

5
169 af 742

Sags nr. 18/14710

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget har senest udarbejdet en droneanalyse, hvor uddannelsesbehovet inden for
elektronikbranchen rettet mod udvikling, produktion, service og anvendelse af droner, er blevet
analyseret. 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.
Udvalget har til start udviklet 2 AMU-kurser til droneområdet, kurser der forventes implementeret i
EUD’en inden for de næste par år.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Elektronikoperatør
07.12.2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der foreligger ikke statistik vedr. ledighedsgrad mv.
Udvalgets erfaring er, at uddannelsens ledighedsgrad er lav, da uddannelsens elever typisk i
forvejen er ansat i deres praktikvirksomhed og efter endt uddannelse er sikret en fast stilling på
baggrund af den omfattende efterspørgsel efter fagudlærte elektronikoperatører.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Der er fortsat en stor efterspørgsel efter faglærte elektronikoperatører.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
6
100,00%
5
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,0 %
0
0,0 %
0
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
53,80%
7
-

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Der foreligger ikke statistik vedr. elever i skolepraktik, da uddannelsen ikke kan gennemføres i
skolepraktik.
Udvalget fremhæver, at omkring halvdelen af uddannelsens elever bliver meriteret direkte ind på
hovedforløbet, hvorfor de ikke optræder i statistikken over uddannelsesaktive elever i aftale.
Det reelle antal uddannelsesaktive elever i aftale (med og uden direkte meritering til hovedforløbet)
lå på mellem otte og fjorten elever i perioden 2014-2016.
Udvalget noterer, at antallet af uddannelsesaktive elever, der er praktikpladssøgende efter tre
måneder efter afsluttet grundforløb fortsat er 0,0 %, hvilket dels skyldes en høj efterspørgsel i
branchen samt en tradition for, at eleverne forud for uddannelsesstart er ansat i virksomheden (og
typisk har flere års erfaring som ufaglært operatør i samme virksomhed).
Det bemærkes, at andelen af elever, der har afsluttet grundforløb 2, og som efter tre måneder ikke
er overgået til hovedforløbet var 53,8 % i 2016. Det kan konstateres, at andelen af frafaldne elever
med gennemført grundforløb er kraftigt reduceret i 2017, hvilket falder sammen med, at
uddannelsens grundforløb 2 og hovedforløbet er samlet hos AMU Nordjylland (tidligere var
udbuddet delt mellem to skoler).
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget deltog i år på Danmarks største elektronikmesse, E-18, der blev afholdt i Odense
Congress Center med over 130 udstillere. Deltagelsen var begrundet i det akutte behov efter
kompetente og fleksible medarbejdere, der på et højt fagligt niveau kan varetage mange forskellige
funktioner i en elektronikproduktion.
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Standen fungerede som en formidlingsplatform mellem potentielle elever og virksomheder, der
skabte en masse gode snakke med både virksomheder og potentielle elever om
elektronikoperatøruddannelsen samt elektronikproduktionen i Danmark.
Udvalget har ikke besluttet hvorvidt, udvalget vil deltage ved fremtidige messer, men årets
deltagelse ved E-18 skabte 3-4 nye uddannelsesaftaler.
Udvalget har erfaret, at behovet for faglærte elektronikmedarbejdere på Sjælland er akut. Dette kan
skyldes, at uddannelsesudbuddet (både EUD og AMU) alene findes i Jylland. Udvalget vil
fremadrettet kigge på, hvilke muligheder for bedre uddannelsesdækning, der findes.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X *)

*) der er dog alene behov for opdatering af meritbilag i uddannelsesbekendtgørelsen.
Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Trepartafatlen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har medført,
at udvalgte AMU kurser er blevet revideret, overgået til arkiv eller er blevet nedlagt. Det betyder, at
uddannelses meritbilag i bekendtgørelsen skal ajourføres.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Ændringer af AMU kurser i uddannelsesbekendtgørelsens meritbilag.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
177 af 742

Bilag 3 - Elektronikoperatør

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

7
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er ikke foretaget uddannelsesændringer inden for de seneste tre år, hvorfor der ikke foretages en
opfølgning.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
3,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
1,30%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer sig et pænt fald i ledighedsgraden for færdiguddannede.
I forbindelse med reformen i 2015 skete der et fald i tilgangen til uddannelsen. Det er herefter gået
frem med tilgangen, uden at den dog har nået niveauet for årene op til reformen. Uddannelsen er
udpeget som fordelsuddannelse i 2017 og 2018, med det formål at gøre uddannelsen mere synlig,
og der er startet flere nye grundforløbsskoler i sommeren 2018. Det er endnu for tidligt, at se
eventuelle virkninger af disse tiltag, selvom den pæne stigning i tilgangen, jf. tabel 1.2, fra 2016 til
2017 kan være et tegn på en virkning.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Inden for entreprenørområdet bliver alle typer maskiner i dag opbygget og monteret med
elektronisk styring og overvågning. Udviklingen og udbredelsen i denne type teknologi medfører et
behov for at give eleverne adgang til mere uddannelse i dette.
Udvalget har til opgave at behandle virksomheders ansøgninger om at blive godkendt til at have
lærlinge. Udvalget har oplevet en pæn stigning i antallet af virksomheder, der søger godkendelse
sammenlignet med sidste år. Udvalget opfatter dette som et positivt tilsagn om øget interesse for
uddannelsen. Stigningen er særligt tydelig på specialerne entreprenørmaskinmekaniker og
landbrugsmaskinmekaniker.

2

181 af 742

Sags nr. 18/14710

[Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen]

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
5,10%
1,90%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
78,70%
85
96,40%
134
aftale
Uddannelsesaktive elever i
20,40%
22
3,60%
5
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,90%
<3
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
76
96
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
12,20%
15
6,10%
9

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget har bemærket den meget positive udvikling på praktikområdet, i og med at der er sket en
meget stor stigning i antallet og andelen af elever, der er i aftale, samtidig med at antallet og
andelen af elever i skolepraktik er faldet tilsvarende meget.
Udvalget ser udviklingen som udtryk for, at der er endog meget stor efterspørgsel på faglærte med
kompetencer inden for denne uddannelse.
Derudover noterer udvalget sig den positive udvikling, at andelen af de elever, der falder fra, er
halveret fra 2016 til 2017.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
På baggrund af udviklingen i tallene for praktik, vurderer udvalget ikke, at der er behov for at
igangsætte indsatser på dette område næste år.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Alle typer maskiner inden for Entreprenørområdet er i dag opbygget og monteret med elektronisk
styring og overvågning, som programmeres, kalibreres og opdateres via it‐baserede
diagnosesystemer.
Udvalget vil derfor udvikle et nyt valgfag, der skal styrke elevernes kompetencer inden for netop
fejlfinding med it-baserede diagnosesystemer.
Målgruppen er elever på entreprenørmaskinmekanikeruddannelsen.
Indsigten i behovet er belyst gennem løbende dialog med branchens organisationer.
Faget ønsket implementeret i 2019.

Nyt valgfrit uddannelsesspecifikt fag til entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.
Speciale: entreprenørmaskinmekaniker
Trin: Trin 2
Varighed: 1 uge
Niveau: avanceret

5
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsen er udpeget som fordelsuddannelse i 2017 og 2018 med det formål at gøre uddannelsen
mere synlig, og der er startet flere nye grundforløbsskoler i sommeren 2018, der kan bidrage til øget
tilgang til uddannelsen. Det er endnu for tidligt, at se eventuelle virkninger af dette. Udvalget vil følge
udviklingen, selvom den pæne stigning i tilgangen, jf. tabel 1.2, fra 2016 til 2017 kan være et tegn på
en virkning.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
Ernæringsassistent
20. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8r
elser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at
downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7. kvartal
efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
20,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede
i 2015)
18,80%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen kan
disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs
vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Fagligt udvalg finder det positivt, at ledighedsgraden for færdiguddannede har været faldende de seneste år.
FUE forventer, at denne tendens fortsætter med øget intensitet grundet nedlæggelse af Trin 1
ernæringshjælper, som har skabt udfordringen for uddannelsen. Samtidig med, at der allerede nu og i de
kommende år er en væsentlig aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet inden for denne branche. Det
åbner op for nye beskæftigelsesmuligheder for ledige og nyuddannede ernæringsassistenter.
De hidtidige ledighedstal er i udpræget grad et resultat af, at færdiguddannede ernæringshjælpere har svært
ved at få beskæftigelse, da det har vist sig, at ernæringshjælpernes kompetencer ikke er særligt efterspurgte
på arbejdsmarkedet og der blev uddannet mange gennem SKP. Med nedlæggelse af Trin 1
ernæringshjælper har fagligt udvalg en stærk forventning om, at ledighedstallende vil falde væsentligt, da der
er stor efterspørgsel efter ernæringsassistenter.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale
forhold eller teknologiudviklingen?
Der er en tendens til at decentralisere storkøkkener, hvilket betyder, at arbejdsmarkedet for
ernæringsassistenter er i en positiv udvikling, bl.a. fordi der kommer flere mindre køkkenenheder gennem
Sundheds- og Ældreministeriets pulje til at forbedre og forny køkkener på plejehjem.
Udviklingen som kostfaglig eneansvarlig på daginstitutionsområdet er også i en positiv udvikling.
Andre områder, som fx skolemadsområdet, som har fået større politisk fokus, vil fremover kunne blive et
stigende arbejdsområde for ernæringsassistenterne. Ligeledes er der en øget tendens til, at
ernæringsassistenter nu oftere ansættes på andre typer af arbejdssteder som fx private virksomhedskantiner,
høj- og efterskoler, mindre institutioner, bo-miljøer, behandlingshjem, cafeer, restauranter,
modtagerkøkkener mv.
Der er således en række faktorer, som fremover influerer på ernæringsassistenternes øgede
beskæftigelsesmuligheder. For at kunne modsvare arbejdsmarkedets behov for ernæringsassistenter, er der
behov for en fortsat og helst øget søgning til ernæringsassistentuddannelsen, da flere LUU har henvendt sig
til FUE med beskeden om, at det ikke er ligetil at skaffe elever til praktikvirksomhederne.
I den sammenhæng finder fagligt udvalg det problematisk, at uddannelsen er dimensioneret. Det har
betydet, at færre elever, efter implementering af dimensioneringen, har søgt ind på
ernæringsassistentuddannelsen, tilsyneladende fordi mange elever har en opfattelse af, at det kan være svært
at få en praktikplads på grund af dimensioneringen og fordi vejledningen til uddannelsen er blevet
reduceret.
2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået
til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
25,60%
21,60%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i 49,60%
197
51,20%
175
aftale
Uddannelsesaktive elever i 45,10%
179
43,60%
149
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever 5,30%
21
5,30%
18
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
731
687
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
33,40%
199
37,00%
201
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø samt
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv
udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med
henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Den forholdsvis store andel af elever i skolepraktik har hidtil været præget af, at ernæringshjælperelever
generelt har haft svært ved at komme i en ordinær uddannelsesaftale, på grund af den manglende
efterspørgsel efter deres kompetencer i branchenog et for stort optag i SKP. FUE har derfor store
forventninger til, at andelen af elever i skolepraktik bliver reduceret, og det tegner allerede nu lovende, med
nedlæggelsen af Trin 1 pr. august 2018 og når den fulde effekt slår igennem heraf.
Det må tilsvarende forventes, at generelt flere ernæringsassistentelever i de kommende år får en ordinær
uddannelsesaftale, da FUE allerede nu erfarer, at en del praktiksteder finder det udfordrende at besætte
deres ledige elevpladser.
Siden ernæringsassistentuddannelsen blev dimensioneret med kvote i 2018, har det faglige udvalg været
bekymret for uddannelsens fremtid. FUE reagerede efter det politiske styringssignal, der kom med
Trepartsaftale II, hvor det blev slået fast, at det er vigtigt, at uddannede kommer i job. Da det, som nævnt,
er Trin 1, som får andelen af elever, der har fået en uddannelsesaftale inden 3 måneder efter GF2 til at give
negative tal, tog FUE beslutningen om at nedlægge Trin I – ernæringshjælper med virkning fra 1. august
2018. (Se foreløbig status for 2017/2018 i pkt. 4 nedenstående).
Det er en omfattende omlægning af uddannelsen, og FUE er overbevist om, at ledigheden vil ændres
betydeligt, som følge heraf. Hertil kommer, at LO/DA’s seneste fremskrivning af det fremtidige forhold
mellem udbud og efterspørgsel for ernæringsassistenter peger på, at der bliver mangel på
ernæringsassistenter i fremtiden. FUE mener således, at det er et vægtigt grundlag for at fravige fra de
objektive kriterier i forhold til dimensioneringen fremover.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
FUE vil i 2019 gennemføre en kampagne for branding af ernæringsassistentuddannelsen, som skal bidrage
til at imødekomme arbejdsmarkedets behov for elever og ernæringsassistenter, herunder at kunne tiltrække
flere elever og at øge kendskabet til ernæringsassistentuddannelsen samt de gode beskæftigelses- og
videreuddannelsesmuligheder.
FUE vil tillige i 2019 undersøge muligheden for at ansøge om et AUB-projekt med henblik på aktiviteter
for det praktikpladsopsøgende arbejde og initiativer for at få flere praktikpladser.
FUE planlægger en målrettet henvendelse til de endnu ikke koncerngodkendte kommuner og regioner med
en opfordring til at blive koncerngodkendte. Motivationsfaktoren er, at en koncerngodkendelse giver stor
fleksibilitet i forhold til selv at tilrettelægge uddannelsesplaner for koncernens ernæringsassistentelever, som
dermed kan tilgodese den mest hensigtsmæssige fordeling af elever på kommunens/regionens samlede
praktiksteder.

4
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Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og
generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og
teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at have en
virkning på uddannelsen.
Meritbilag 1 i bekendtgørelsen skal ajourføres i oversigten over arbejdsmarkedsuddannelser, der giver
godskrivning, da FKB 2286 er revideret med tilføjelse/nedlægning af AMU-kurser.
FUE planlægger i 2019 at foretage et eftersyn af uddannelsesindholdet, kompetencemål og
uddannelsesmålene for at afklare et eventuelt behov for ændringer.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede krav Reducerede Uændrede
krav
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

X
X
X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser,
som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen7?
Tin 1 Ernæringshjælper er nedlagt – jf punkt 2 ovenstående. Der ses allerede en effekt heraf, i det de seneste
tal fra perioden september 2017 – september 2018 viser, at antallet af igangværende uddannelsesaftaler fortsat
er stabilt, mens der er sket en voldsom reduktion af antallet af elever i skolepraktik. Det er gået fra 194 til 88
(et fald på 54 pct.) Tallet for elever med afsluttet grundforløb, der er praktikpladssøgende er faldet fra 54 til
29. (Kilde: Datavarehuset)

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordnede formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige
udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det falige Udvalg for Uddannelser inden for
Oplevelsesområdet
Eventkoordinator
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 8
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
15,80%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
9,80%

8
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Udvalget er meget tilfredse med at ledigheden for Eventkoordinator har stabiliseret sig på et
niveau der ligner de øvrige erhvervsuddannelser. Baggrunden for at uddannelsen blev etableret i
2008 var et behov for uddannelse i branchen og at det var en branche i vækst. Noget af det
udvalget også kan se, er at Eventkoordinatorerne i dag er ansat i en større palette af virksomheder,
der arbejder med events og ikke kun de mere traditionelle oplevelsesvirksomheder. Herudover får
flere eventkoordinatorer lyst til at vide mere og vælger, at læse videre på videregående uddannelser
inden for oplevelse.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Oplevelses- og eventbranchen har fået en central rolle i samfundet i dag, fordi indtægtsgrundlaget
og behovet for oplevelser hos den enkelte samfundsborger er vokset samt at flere turister i
Danmark, giver et naturligt behov for et voksende fokus på kunde-/medlems- og brugeroplevelser
samt events. Det har givet og vil give plads til flere eventkoordinatorer.

9
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 11
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
64,90%
37
63,80%
30
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Vi har slettet tal,
da uddannelsen
ikke har
skolepraktik.
Uddannelsesaktive
35,10%
0
34,00%
16
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
338
355
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
75,70%
178
78,90%
176

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

10
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 12
(Skriv udvalgets analyse her)
Pr. den 1. januar 2018 er Eventkoordinatoruddannelsens grundforløb blevet dimensioneret med en
kvote på 300 elever. Det er udvalgets vurdering, at dimensioneringen matcher arbejdsmarkedets
behov.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Det faglige udvalg har igangsat en vækst kampagne sammen med de 8 hovedforløbsskoler på
området, hvor formålet er at skaffe flere praktikpladser til grundforløbs 2 elever. Kampagnen løber
frem til sommer 2019. De 8 hovedforløbsskoler har sammen fået bevilget 1. mio. kr. fra AUB til
det opsøgende arbejde. Skolerne deltager på messer her ud over kontakter de godkendte
praktikvirksomheder, der ikke har elever.
Udvalget kan allerede nu spore en positiv udvikling i praktikpladser i branchen.

12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

11
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
I forlængelse af målsætningen i erhvervsuddannelsesreformens klare mål 3 om, at
”Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.” ønsker det faglige
udvalg at udvikle talentspor på Eventkoordinatoruddannelsen.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Talentspor med en projektstyringsprofil på Eventkoordinatoruddannelsen:
På uddannelsen Eventkoordinator, kan elev og virksomhed vælge talentspor i uddannelsen ved at
gennemføre:
- det bundne specialefag ”Projektstyring og eventøkonomi” på det valgfrie højere niveau Ekspert,
varighed 2 uger (Faget er i dag på avanceret niveau så faget udvikles på Ekspert niveau).
og
- det valgfrie specialefag ” Projektstyring i praksis” på ekspertniveau, varighed 1 uge. (Faget er i dag
tilkoblet uddannelsen).
Desuden ønsker udvalget, at ajourføre udvalgets valgfrie specialefag ved tilkobling af yderligere to
fag, nemlig AMU-fagene ”Brandbekæmpelse” og ”Førstehjælp”.

12
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 13

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

13
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 14?
(Skriv her)
Udvalget har gennemført og igangsat nedenstående initiativer og indsatser:
• Antallet af hovedforløbsskoler er udvidet fra 3 til 8.
• Uddannelsens grundforløb er kvoteret med 300 elever.
• Uddannelsens profil er blevet skarpere.
• Udvalget og skoler har igangsat en særlig vækstkampagne efteråret 2018 med fokus på
praktikpladser.
Udvalget syntes, at de igangsatte initiativer virker efter intentionerne og at udvalget igen tegner flere
lærepladser og den nedadgående kurve er knækket.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

14
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Billedmediernes Faglige Udvalg
Film- og tv-produktionsuddannelsen
29. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,10%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget konstaterer, at ledighedsgraden ligger betydeligt under den gennemsnitlige
ledningedsgrad, hvilket indikerer, at det antal elevr der uddannes matcher arbejdsmarkedets behov
for uddannet arbejdskraft. Hertil kommer, at branchen i et vist omfang er præget af en
selvstændighedskultur, hvilket kommer til udtryk ved en selvstændighedsfrekvens på 0,24, som er
noget over den gennemsnitlige frekvens for erhversuddannede.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er tale om en uddannelse som kendetegnes af løbende udvikling i udstyr og teknologier,
ligesom arbejdsorganiseringen er under forandring hvor film- og tv-produktionsteknikerne møder
nye opgaver af f.eks. journalistisk art. Udvalget har indarbejdet fag omkring storytelling for at
netop at kunne imødekomme de journalistisk prægede opgaver.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
56,90%
33
68,10%
32
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
43,10%
25
31,90%
15
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
228
102
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
66,70%
116
73,90%
133

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget er opmærksom på at ganske mange elever er registeret som ”ikke overgået til
hovedforløb tre måneder efter afsluttet grundforløb 2”.
Branchens virksomheder har gennemgående en tendens til at foretrække elever med en hvis
modenhed (med bl.a. kørekort) og i en alder der ligger i slutningen af det der kan betegnes som
unge. Ligeledes foretrækker virksomhederne elever med en del erfaring fra branchen. Det betyder
at virksomhederne i udbredt grad ansætter praktikpladssøgende som ufaglært arbejdskraft eller
freelancere i en periode for at indarbejde erfaring samt vurdere modenhed.
Hertil kommer, at elever som ikke opnår praktikplads i nogen omfang søger til
professionsbacheloruddannelserne Fotografisk Kommunikation eller Multiplatform storytelling
and production. Disse er karakterieseret ved at dele af uddannelsesforløbene består af ulønnet
praktik, i bl.a. virksomheder som er godkendte som praktiksted for film- og tvproduktionsuddannelsen. Disse ulønnede praktikanter vurderes at ”optage pladserne” for FTPelever som ønsker praktikaftaler.
Endelig gælder det, at en del elever i FTP-uddannelsen søger praktik i udlandet under PIUordningen, og dermed ikke indgår i statistikken som værende overgået til hovedforløb.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Skolen vil forstærke indsatsen for at eleverne registrerer sig på praktikpladsen.dk og dermed gør sig
synlige. Skolen vil envidere fortsætte den særlige indsats for GF2-eleverne, hvor
praktikvirksomheder deltager som gæstelærere med indlæg om, hvordan elever ruster sig til at søge
praktikplads.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Kvalificering af virksomheders ansøgning om godkendelse som praktiksted.

Konkretisering af uddannelsens praktikmål.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Ingen bemærkninger.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige udvalg for Finanssektoren
Finansuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
1,30%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
0,90%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg er meget tilfreds med ledighedsgraden, der i 2017 ligger under 1%. Det viser, at
der stadig er stort behov for Finansuddannelsen, og at uddannelsen lever op til markedsbehovene.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Vi ser løbende en udvikling i behovet for digitale kompetencer. Digitaliseringen ruller ind over alle
brancher – ikke mindst den finansielle sektor. Det faglige udvalg er løbende i dialog med skolerne,
der udbyder uddannelsen, om behovet for digitale kompetencer i uddannelsen, og vi ser en udvikling
i brugen af digitalisering i undervisningen. Et eksempel er, at eleverne i dag trænes i digitale
kundemøder. Det faglige udvalg er også i dialog med skolerne om det stigende behov for at styrke de
sociale, kognitive og personlige kompetencer gennem uddannelsen. Udvalget har således fokus på at
sikre, at uddannelsen er hele tiden er tidsvarende, og at de færdiguddannede også fremover er
eftertragtede på arbejdsmarkedet.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
114
95,80%
137
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,00%
0
4,20%
6
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
26
11
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
13,00%
17
7,70%
12

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
2017 viser en markant stigning i antal finanselever, der er i uddannelsesaftale, i forhold til 2016. Det
er en udvikling, som bekræfter, at der er brug for finanselever i sektoren. Vi ser, at virksomheder, der
i en periode ikke har taget elever i uddannelsesaftaler, kommer tilbage og tager elever igen. Vi ser
også nye virksomheder, der bliver godkendt til at have elever. Der er tale om relativt få elever, som
efter 3 mdr. ikke er overgået til hovedforløb. I 2016 var der ingen. I 2017 var der 6. Det kan dække
over, at 2017 var det første år, hvor EUX-uddannelsen leverede elever til hovedforløbet på
finansuddannelsen, og at virksomhederne som vanligt i god tid havde dækket deres behov med
studenter.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er generelt mangel på kvalificerede elever fra grundforløbene. EUX-uddannelsen har ikke haft de
succes, som vi havde håbet, hvilket gør, at mange finansielle virksomheder ansætter elever med
gymnasiel eksamen. Vi oplever ikke at virksomhederne bevidst rekruttere elever med gymnasiel
baggrund. Vores vurdering er, at de ansætter den bedste kandidat uafhængig af baggrund. Der er brug
for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse – særligt en EUX Finans. På grund af den forholdsvis
lille uddannelse er det svært for skolerne at samle elever nok til at gennemføre grundforløbet på
Finans. Det faglige udvalg vil de kommende år arbejde på at sikre en bedre overgang fra EUX til
hovedforløbet. Fx gennem at øge virksomhedernes opmærksomhed i forhold til at rekruttere flere
elever med EUX-baggrund.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Der stilles i dag store krav til elever fra EUX-kontoruddannelsen, som ønsker at starte på
finansuddannelsens hovedforløb. Før 1. august 2017 kunne de som andre elever med en gymnasial
uddannelse, herunder hf, nøjes med 1 uges grundforløb for at komme på hovedforløbet. Efter 1.
august 2017 skal de imidlertid supplere med flere fag fra EUX-finansuddannelsen, hvilket typisk vil
vare 13 uger. Det afholder de fleste EUX-kontorelever fra at gå den vej.
Da der kommer ekstremt få elever gennem EUX-finansuddannelsen (3 i 2018), er der behov for, at de
mange flere EUX-kontorelever får samme lette adgang til hovedforløbet på finansuddannelsen, som
andre med en gymnasial uddannelse, hvis finanssektoren fremadrettet skal have en reel mulighed for at
substituere studenter med EUX-elever.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Fagligt udvalg foreslår, at EUX-kontorelever sidestilles med andre med en gymnasial uddannelse,
herunder hf, i uddannelsesbekendtgørelsens §2 og §4, så også EUX-kontoreleverne kan nøjes med 1
uges grundforløb, inden de kan komme på hovedforløbet på finansuddannelsen.

5
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Fagligt udvalg vil i det følgende kort beskrive skolernes erfaringer med talentspor, særligt i forhold til de
nye fag, der blev indført fra 2017 til 2. årseleverne.
Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) havde på årgang 2016-18 18 elever på talentspor (kaldet
”højniveaufag” på FU) ud af 32 elever. På årgang 2017-19 forventer FU 15 elever på talentspor ud af 28
elever.
FU tilbyder følgende højniveaufag pt.:
• Udlån 2
• Investering 2
• Pension 2
• Bolig 3
• Digital rådgivning
• Proaktiv Performance – og god rådgivning
FU har gode erfaringer med højniveausporet, der er god søgning, og de elever, der deltager, bidrager
aktivt, og FU får positive tilbagemeldinger fra dem. De to fag ”Digital rådgivning” og ”Proaktiv
Performance – god rådgivning” er de seneste godkendte fag. Fagene blev udviklet i 2017 på baggrund
en workshop med HR- og uddannelsesansvarlige fra de pengeinstitutter, der har finanselever. Alle
fagene bliver løbende opdateret til at matche behovene.
Alle kan i princippet komme på højniveausporet. Hvem der skal på, afgøres efter en drøftelse mellem
HR i virksomheden og den enkelte elev. Hvis der er tvivl, inddrager de den holdansvarlige fra FU.
Alle elever på talentsporet gennemfører Udlån 2, Investering 2 og Pension 2. Bolig 3, Digital rådgivning
samt Proaktiv performance – og god rådgivning er ekstra tilvalg, og deltagelse på disse fag gør, at
eleverne får nok fag på højniveau til at gennemføre et talentspor.
Efter afholdelse af hvert højniveaufag vurderer FU, hvad der fungerer godt eller skal justeres. Desuden
er fagene blevet evalueret af deltagerne, og deres kommentarer og input indgår i denne vurdering.
7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Der har været nogle år, hvor der ikke var nok deltagere til at gennemføre Bolig 3. Men netop for det fag
har FU de seneste par år oplevet en øget interesse. FU har også oplevet en stigende interesse for faget
”Proaktiv performance og god rådgivning”. I starten var faget ”Digital kommunikation” det mest
populære, men det har fordelt sig mere ligeligt siden.
Forsikringsakademiet (FOAK) havde på årgang 2016-18 25 elever på talentspor ud af 75 elever. På
årgang 2017-19 forventer FOAK 29 elever på talentspor ud af 78 elever.
FOAK har som nye fag gennemført ”Professionel Kundekontakt” og ”Kommunikation og
samarbejde” i januar 2018. Der er gode erfaringer med begge hold. Eleverne på ”Professionel
Kundekontakt” syntes, at faget havde høj relevans, og at de fik nogle gode værktøjer med hjem.
Eleverne på ”Kommunikation og samarbejde” syntes, at faget havde høj relevans, og at indholdet var
på et meget passende niveau.
Det er HR i virksomhederne, som vælger eleverne til talentsporet. FOAK anbefaler virksomhederne at
kigge på eleverne adfærd og dygtighed, når de vælger, hvem der skal være på talentsporet.
FOAK arbejder på at få mere digitale færdigheder ind i uddannelsen. Det gøres ved at indføre flere
digitale værktøjer (bl.a. undervisning via skærm). FOAK arbejder også på at få godkendt et nyt fag
”Digitale færdigheder” og vil indsende en ansøgning i starten af det nye år.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Finmekaniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
9,70%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg noterer, at ledighedsgraden for finmekaniker uddannelsen i
2017 ligger lidt over den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Der pågår løbende drøftelser mellem Metalindustriens Uddannelsesudvalg, branchen samt
landskolens uddannelsesledelse og LUU for uddannelsen. I den forbindelse kan det oplyses, at
Metalindustriens Uddannelsesudvalg ikke vurderer de aktuelle tal som kritiske.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
På finmekanikeruddannelsen er trinnet finmekanikerassistent en paraplyerhvervsuddannelse for de
tre specialer: finmekanik, låsesmed og våbenmekaniker. Og det er der god ræson i. Jobområderne
indeholder mange fælles fagligheder (tegningslæsning, måleteknik, materialelære, finmekanisk
håndværktøj og maskiner m.m.). Så selvom sikringsbranchen oplever stigende aktivitet og eleverne
især i disse vælger specialet låsesmed, er det vigtigt at fastholde paraplysynergien. Vi ser nemlig i
stigende omfang virksomheder som tidligere uddannede finmekanikere, begynde at uddanne
industriteknikere. Årsagen hertil er den teknologiske udvikling hvor især CNC-maskinerne vinder
indpas i finmekaniske produktionsvirksomheder. Med hensyn til våbenmekanikeruddannelsen
hvor vi tidligere havde forsvaret og politiet som praktiklæresteder nyder dette speciale også godt af
paraplymodellen. I dag findes der kun 6 praktiklæresteder tilbage i landet for våbenmekanikere.
Praktiksteder som for det meste arbejder og dermed kvalificere lærlingene med læring inden for
produktion, reparation og vedligeholdelse af jagt og sportsvåben. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg har derfor ikke p.t. planer om at ændre i uddannelsens indhold og mål.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
15,80%
13,40%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
41,70%
10
77,40%
24
elever i aftale
Uddannelsesaktive
37,50%
9
16,10%
5
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
20,80%
5
6,50%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
66
63
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
56,40%
31
44,60%
25

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Metalindustriens Uddannelsesudvalg finder stigningen i uddannelsesaktive elever i aftale positiv i
forhold til branchernes forventede kommende mangel på faglært arbejdskraft.
I forhold til uddannelsesaktive elever i skolepraktik er udvalget tilfreds med, at der er et stort fald i
antal elever i skolepraktik.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg finder det særdeles positivt at kun 6,5 % eller mindre end reelt
3 elever ikke er praktikpladssøgende tre måneder efter afsluttet grundforløb.
Til gengæld synes frafaldet at være stort når tallet for elever der har afsluttet grundforløb 2 men ikke
er overgået til hovedforløbet på uddannelsen, er på 44,6 % i 2017. Og selv om det er lavere end
sidste års 56,4% er det stadig for højt i forhold til landsgennemsnittet i 2017 på 37,1 %
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
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.
Udvalget vil følge frafaldet de kommende år og vurdere, om der er behov for særskilte indsatser i
forhold til dette.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsesbekendtgørelsen er grundet nye EUV regler og pr. 1. august 2018, blevet ajourført.
Finmekanikeruddannelsen vurderes med dens tre specialer at være en uddannelse, som passer godt til
virksomheder der gennem EUV-forløb og -ordninger ønsker, at opkvalificere deres ufaglærte voksne
medarbejdere til EUD-niveau. Finmekanikeruddannelsen kan give disse medarbejdere kvalifikationer,
der gør dem mere attraktive i eksisterende og eller fremtidige jobs. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg vil derfor fortsat have fokus på aktivitetsniveauet for uddannelsen og vil desuden
løbende, drøfte mulighederne i uddannelsen med vore netværk i industrien.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige udvalg for Uddannelser inden for
Oplevelsesområdet
Fitnessuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
12,90%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,30%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden for Fitnessuddannelsen er faldende. Fitnessbranchen er vækstet de seneste 10 år
og vækster fortsat, herunder også vækst i antallet af beskæftigede. Flere fitnessinstruktører er
tilknyttet branchen som freelancere eller i deltidsstillinger. Desuden vælger flere fitnessuddannede
at læse videre på relevante sundhedsfaglige videreuddannelser.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Der ses en tendens i de nye centre og kæder til, at de anvender digitalisering i større udstrækning i
forbindelse med drift af centre og til virtuel træning af medlemmer. Men det er fortsat den fysiske
holdtræning i centrene, der er det mest populære.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
36
80,80%
21
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,00%
0
19,20%
5
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
237
44
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
74,50%
105
61,80%
42

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
(Skriv udvalgets analyse her)
Adgangen til uddannelsens grundforløb er kvoteret med 50 elever, der ser ud til at dække behovet
på arbejdsmarkedet.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Udvalget er i løbende dialog med de 2 skoler om etablering af praktikpladser og i øjeblikket ses et
fald i antallet af praktikpladser. Udvalget har analyseret på, hvor det er virksomhederne ikke har
genansat en elev fra Fitnessuddannelsen. I københavnsområdet ses samme niveau for ansættelse af
elever til specielt de store kæder. Der hvor udvalget kan se en udfordring er i Midt- og
Sønderjylland, som fortrinsvis dækker mindre centre og kæder. Tilbagemeldingen fra
HANSENBERG er at centrene i øjeblikket er nødlidende pga. en meget lang og varm
sommersæson, der har kostet medlemmer, hvilket betyder, at de er tilbageholdende med at ansætte
elever. Udvalget følger udviklingen og der mangler pt. 7 elevpladser i forhold til samme tid sidste
år. Udvalget ser behov for at skolerne laver en AUB-ansøgning for at oplyse om de nye profiler i
uddannelsen.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
(Skriv her)
Udvalget har gennemført og igangsat nedenstående initiativer og indsatser:
• Udvalget har ændret titlen på uddannelsen fra ”Fitnessinstruktør” til ”Fitnessuddannelsen”
• I uddannelsen kan vælges mellem to profiler henholdsvis – Fysisk træning og Centeradministration.
• Optaget på uddannelsens grundforløb er kvoteret med 50 elever.
Udvalget syntes, at branchen har taget godt imod de nye profiler på uddannelsen, dog er der stadig
arbejde at gøre derude. Dog er niveauet for praktikpladser i 2018 ikke på niveau med 2017, hvilket
skyldes strukturelle problemstillinger i form af en uforholdsvis varm og lang sommer. Udvalget er
opmærksomme på udfordringen og følger løbende udviklingen for igangsættelse af eventuelle
indsatser.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Flytekniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
0,00%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer med meget stor tilfredshed, at ledighedsgrad for færdiguddannede i 2014 er 0%.
Der er ikke registreret data for færdiguddannede i 2015.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Udvalget forventer en svag stigning i rekrutteringen af flyteknikerlærlinge, som følge af den
demografiske udvikling med pensionering af en relativ stor andel flyteknikere.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
14
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,00%
0
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
44
54
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
66,70%
28
23

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
På grund af mangelfuld data har udvalget svært ved at kommentere på tallene. Udvalget glæder sig
imidlertid over stigningen i tilgang til GF2, og faldet i elever der ikke overgår til HF efter afsluttet
GF2.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang?
Beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er meget høj, og udvalget vil gerne skaffe flere
praktikpladser på uddannelsen. Eftersom at der ikke er skolepraktik på uddannelsen, er udvalget
meget opmærksom på, at virksomhederne tager lærlinge. De senere år har optaget på
flyteknikeruddannelsens hovedforløb i gennemsnit ligget på 20 lærlinge per år. Det lave antal er
bekymrende, fordi det gør det vanskeligt at opretholde en kritisk masse for uddannelsen. Samtidig
tilsiger alderssammensætningen blandt de aktive teknikere, at mange vil gå på pension de
kommende år.
Udvalget har senest modtaget en AUB bevilling til at sikre flere praktikpladser på uddannelsen.
Udvalget vil i de kommende måneder besøge alle godkendte praktikvirksomheder i Danmark mhp.
af fortælle om mulighederne i den nye modulopbyggede flyteknikeruddannelse og muligheden for
at tage en lærling.
Udvalget vil afholde et speed dating arrangement den 3. januar 2018 i Jylland, hvor
praktikvirksomheder kan møde potentielle lærlinge.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Flytekniker vil igen i år deltage som demonstrationsfag på den store uddannelsesmesse, DM i
Skills, der finder sted i Næstved i april 2019. Vi deltog for første gang i januar 2018, og det gav stor
opmærksomhed om uddannelsen.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

7
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsesudvalget vurderer, at den seneste ændring på uddannelsen med introduktion af Aflymekaniker kan bidrage til at øge den samlede tilgang til uddannelsen. Tilgangen til GF2 (efterår
2018) på den ”nye uddannelse”, har været større end i 2017, hvilket forhåbentligt vil øge volumen på
hovedforløbet.
I forbindelse med et AUB-projekt besøger vi alle godkendte luftfartsvirksomheder og informerer om
mulighederne i den nye modulopbyggede flyteknikeruddannelse, samt muligheden for at tage en
lærling.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Forsyningsoperatør
7. dec. 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8r
elser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at
downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7. kvartal
efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
0,00%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede
i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen kan
disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs
vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er en svagt stigende efterspørgsel på forsyningsoperatører og hovedparten af eleverne kommer med
erfaring fra/ansættelse i de virksomheder, hvor de også gennemfører uddannelsen.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale
forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Udvalget oplever en svagt stigende efterspørgsel på forsyningsoperatører som konsekvens af bl.a. omstilling
til vedvarende energi og generel travlhed på forsyningsområdet. Den stigende efterspørgsel efter faglærte
med el-kompetencer betyder, at forsyningsoperatørerne løser nye opgaver i industrien inden for drift,
vedligehold og reparation på el-forsyningsanlæg og anlæg for vedvarende energi.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået
til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
0%
0%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i 100,00%
11
100,00%
13
aftale
Uddannelsesaktive elever i 0
0
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever 0
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
11
16
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
-

Antal
0

Andel
-

Antal
0

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med
henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø samt
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv
udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget glæder sig over at alle elever på uddannelsen har aftaler og kommer i praktik.
Udvalget vil fortsat sætte fokus på, at øge optaget på uddannelsen.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Skive College er landsskole for forsyningsoperatøruddannelsen og rekrutterer elever fra hele landet. Skolen
har modtaget en AUB bevilling til understøttelse af det opsøgende arbejde .
Udvalget har opfordret skolen til at oprette endnu et hold, så der køres to optag om året - og ikke kun et
som nu. Udvalget følger optaget på uddannelsen tæt.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og
generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og
teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at have en
virkning på uddannelsen.
El-forsyningsområdet undergår en omfattende teknologisk udvikling som betyder, at forsyningsoperatøren
skal kunne arbejde endnu mere med digitale værktøjer, samt kunne styre, regulere og overvåge
forsyningssystemer digitalt.
Forretningsudviklingen og stigende fokus på komponenters levetid betyder, at forsyningsvirksomheder i
stigende grad anvender Asset Management som et led i deres forretningsmodel. Forsyningsoperatøren
forventes derfor at have kendskab til Asset Management.
Overgangen til vedvarende energi betyder, at tilslutning af vindmøller og solceller samt opbevaring af energi i
batterier bliver en endnu større del af forsyningsoperatørens jobfunktion.
Højspændingskablerne stiger i tykkelse, fordi spændingen på kablerne stiger (op til 72.5 kV).
På baggrund af den teknologiske udvikling er der behov for justerede/nye kompetencemål i
uddannelsesbekendtgørelsen og deraf følgende justeringer i uddannelsesordningen.
Desuden foretager udvalget justeringer i meritbilaget på baggrund af AMU revision.
Til orientering kan udvalget oplyse, at der også er behov for en justering af de valgfrie
uddannelsesspecifikke fag i uddannelsesordningen.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede krav Reducerede Uændrede
krav
krav

(Sæt kryds)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
5
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Udstyr:
Kabler til montage af kabler op til 72.5 kV

x

Lærerkvalifikationer:
Øget fokus på anvendelse af digitale værktøjer

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser,
som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen7?
Nej.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige
udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Billedmediernes Faglige Udvalg
Fotograf
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
15,90%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,50%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ledighedsgraden ligger 2017 ligger noget under den gennemsnitlige ledighedsgrad hvilket udvalget
bemærker med tilfredshed. Hertil kommer at branchen er præget af en ganske høj
selvstændighedskultur, der kommer til udtryk i en selvstændighedsfrekvens på 0,32 som ligger
betydeligt over den gennemsnitlige frekvens for erhvervsuddannede.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Ingen bemmærkninger
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
50,00%
9
66,70%
16
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
50,00%
9
33,30%
8
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
204
97
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
84,20%
96
82,90%
116

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget er opmærksom på at ganske mange elever er registeret som ”ikke overgået til
hovedforløb tre måneder efter afsluttet grundforløb 2”.
Branchens virksomheder har gennemgående en tendens til at foretrække elever med en hvis
modenhed (med bl.a. kørekort) og i en alder der ligger i slutningen af det der kan betegnes som
unge. Ligeledes foretrækker virksomhederne elever med en del erfaring fra branchen. Det betyder
at virksomhederne i udbredt grad ansætter praktikpladssøgende som ufaglært arbejdskraft eller
freelancere i en periode for at indarbejde erfaring samt vurdere modenhed.
Hertil kommer, at elever som ikke opnår praktikplads i nogen omfang søger til
professionsbacheloruddannelsen Fotografisk Kommunikation. Denne er karakterieseret ved at dele
af uddannelsesforløbene består af ulønnet praktik, i bl.a. virksomheder, som er godkendte som
praktiksted for fotografelever. Disse ulønnede praktikanter vurderes at ”optage pladserne” for
fotograf-elever, som ønsker praktikaftaler.
Endelig gælder det, at en del elever på fotografuddannelsen søger praktik i udlandet under PIUordningen, og dermed ikke indgår i statistikken som værende overgået til hovedforløb.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Skolen vil forstærke indsatsen for at eleverne registrerer sig på praktikpladsen.dk og dermed gør sig
synlige. Skolen vil envidere fortsætte den særlige indsats for GF2-eleverne, hvor
praktikvirksomheder deltager som gæstelærere med indlæg om, hvordan elever ruster sig til at søge
praktikplads.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Ingen bemærkninger.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere
Frisør
19.11.2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,30%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,30%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ledighedsgraden for frisører er lav, da der i flere år har været mangel på frisørsvende. Den store
søgning til faget, udvalget kendte tidligere, har ikke været tilstede de seneste år. Nogle skoler har haft
svært ved at tiltrække elever nok – og især de målrettede elever. På den baggrund har
organisationerne DOFK og Dansk Frisør og Kosmetiker forbund iværksat en målrettet kampagne
for at få flere elever ind i faget. Kampagnen har medført en stigning i ansøgningen til især
kvotepladser. Dog ser udvalget også en let stigning i antallet af uddannelsesaftaler, så kampagnen har
virket. udvalget forventer endnu flere uddannelsesaftaler de kommende år.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Udvalget forventer, at manglen på frisørsvende fortsætter, idet der gennem de seneste år er uddannet
forholdsvis få.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2
er overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
7,70%
7,30%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
76,30%
258
79,50%
299
elever i aftale
Uddannelsesaktive
22,20%
75
18,90%
71
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
1,50%
5
1,60%
6
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
186
170
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
10,30%
39
3,80%
15

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Der er en positiv udvikling ift. antallet af elever, der 3 mdr. efter GF2 ikke er overgået til
hovedforløb. Tallet fra 2016 er 39 og i 2017 er tallet faldet til 15. Med en stigning på 41
uddannelsesaftaler og et lille fald på elever i skolepraktik, går det i positiv retning. Det ses i det
drastiske fald i andelen af uddannelsesaktive elever, registreret som praktikpladssøgende 3 måneder
efter afsluttet grundforløb.
Desuden er frafaldet på HF faldet fra 6,4 i 2016 til 2,3 i 2017.

Udvalget tror, at skolerne er blevet bedre til at rekruttere de egnede elever til kvotepladserne i og med
der er kommet en fremgang i antallet af ansøgninger til kvotepladserne. Der ud over, er der en
stigning i antallet af Ny mesterlæreelever fra 41 praktikaftaler i 2015 – 79 praktikaftaler i 2017.

I alt
(total)

2015

2016

2017

18

17

17

18-19 år

6

19

14

20-24 år

14

35

44

3

10

4

41

81

79

-17 år

25+ år
I alt

Desuden er der generelt et fald i skolepraktikelever og stigning i antallet af uddannelsesaftaler, som
motiverer og fastholder eleverne i uddannelsen.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
3 måneder efter afsluttet GF2 ses en generel stigning i uddannelsesaftaler på landsplan på
frisøruddannelsen. Dog ses et fald i uddannelsesaftaler i region Sjælland og en markant stigning på
skolepraktik i Region Sjælland.
6 måneder efter afsluttet GF2 sker der en stigning i indgåede uddannelsesaftaler i region Sjælland og
dermed et fald i skolepraktikken.
Udvalget vil kigge nærmere på, hvilke tiltag der kan foretages for at få indgået flere uddannelsesaftaler
på GF2 i Region Sjælland, så antallet af elever i skolepraktikken sænkes.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Udvalget har efter afprøvelse af nuværende bekendtgørelse fundet det nødvendigt at ændre og/eller
justere i såvel bekendtgørelsen som i uddannelsesordningen.
•
•

•

Udvalget ønsker at ændre et enkelt kompetencemål og tilføje et enkelt kompetencemål i §4 –
kompetencemålene i hovedforløbet.
Udvalget ønsker at ændre, så den skriftlige - multiple choice - prøve ikke skal være en del af den
afsluttende prøve. Dermed fremkommer den endelige svendeprøvekarakter som et gennemsnit af
de to delkarakterer – praktisk prøve i den sidste skoleperiode og svendeprøven.
Udvalget ønsker at justere i bilag 1 skema 1 og 2
Udvalget ønsker at tydeliggøre, at ved en realkompetencevurdering af en euv elev, skal alle
praktikmål opfyldes for at blive en euv 1 elev.
Udvalget ønsker også at tydeliggøre, at for at blive en euv1 elev, skal eleven også kunne beherske
sproget dansk.
Ligeledes ønsker udvalget, at tydeliggøre at det uddannelsesspecifikke fag - faglig engelsk - ikke
kan godskrives med grundfaget engelsk, da der undervises fagspecifikt i faget.

I Bekendtgørelsen til frisør ændres følgende:
§ 4 - kompetencer i hovedforløbet:
Ændres – stk. 1:
• "Eleven kan foretage kundebetjening herunder, salg og service i praksis og med afsæt i fagene
afsætning og erhvervsøkonomi”. Erhvervsøkonomi ændres til bogføring og
arbejdsmarkedsforhold.
Tilføjes – nye kompetencemål:
• begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller
6
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andre metoder.
selvstændigt planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces.

§6 - Ændring i beskrivelsen af svendeprøven:
§ 6. Den afsluttende prøve består af en praktisk prøve i den sidste skoleperiode efter § 11 i bekendtgørelse om prøver og
eksamen i erhvervsrettede uddannelse og af en svendeprøve, som afholdes af det faglige udvalg efter afslutning af den sidste
skoleperiode.
Stk. 2. Prøven består af:
1) praktisk prøve i den sidste skoleperiode, som består i op til uddannelsens fire klassiske skolediscipliner, og
2) en svendeprøve, som består af praktiske prøver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet de uddannelsesspecifikke
fag og specialefag, og indeholder op til ni discipliner.
Stk. 3. Svendeprøven, jf. stk. 2, nr. 2, stilles af det faglige udvalg og løses inden for en varighed på op til 16 timer og
afvikles på 1-2 arbejdsdage. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne
modeller eller på lodtrækningsmodeller. Lodtrækningsmodellerne kan være øvelseshoveder. Ved svendeprøvens begyndelse
skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. I forbindelse
med svendeprøvedisciplinernes afvikling skal skuemestrene påse, at eleven benytter værnemidlerne i henhold til ”Det kemiske
arbejdsmiljø frisør”. Arbejdet i forbindelse med svendeprøven udføres af eleven alene. Den praktiske prøve, jf. stk. 2, nr. 1, og
i svendeprøven, jf. stk. 2, nr. 2, skal være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af de
to delkarakterer.
Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået følgende: Den skriftlige multiple choice prøve,
grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag.
Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Bilag 1 - skema 1:
Tilføjes:
• Eleven skal have erfaring med alle uddannelsens praktikmål.
• Eleven har gennem frisørarbejdet opnået danskkundskaber, så eleven kan begå sig på en
dansksproget arbejdsplads, kan læse og forstå skriftligt materiale og kommunikere forståeligt
med kunder og kolleger.
• Det uddannelsesspecifikke fag – faglig engelsk – kan ikke sidestilles med grundfaget engelsk.
Godskrivning gives hvis kompetencemål kan sidestilles med hinanden.
Slettes:
• Alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning.
Bilag 1 – skema 2:
Relevant

Varighed

Afkortning for euv

Afkortning for eud

Afkortning for euv

Afkortning for eud

(år)

(skoleuger)

(skoleuger)

(praktik måneder)

(praktik måneder)

Ufaglært frisør arbejde

2

-

5

6

6

Kosmetolog

2

1

1

3

3

erhvervserfaring

•
•

•

Erhvervserfaring med stylistarbejde ønskes slettet fra skema 2
Ufaglært frisørarbejde
 euv (skoleuger) slettes
 euv (praktik måneder) ændres til 6
 eud (praktik måneder) ændres til 6
Kosmetolog
 Euv (skoleuger) ændres til 1
 Eud (skoleuger) ændres til 1
 Euv (praktik måneder) ændres til 3
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 Eud (praktik måneder) ændres til 1
Bilag 1 – skema 3:
 AMU fagnumrene 43410 – ændres til 48999 Aktuel klipning og frisuredesign
 AMU fagnumrene 47589 – ændres til 49000 Trend herre/damemode
 AMU fagnumrene 43409 – ændres til 48998 Langthårsfrisering
 AMU fagnumrene 46948 – ændres til 48291 Parykhåndtering – muligheder for hårtab

Ændringer i uddannelsesordningen:
• Målpindene skal tjekkes igennem og bl.a. præstationsbeskrivelsen ændres således det passer til
niveauet.
• Skoleprøven til frisør frigives på hjemmesiden 2/1 og 1/7 – med virkning 4 uger efter.
• Skoleprøven til frisør afholdes inden for ugens 3 første dage.
• Den skriftlige multiple choice prøve skal ligge på H7.
• Afsluttende prøve og svendeprøve tilpasses efter bekendtgørelsen.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Grundet manglen på frisørsvende er kampagnen med sloganet ”Her uddanner vi elever” iværksat. Et
projekt, som faget kan se, medvirker til, at der ansættes flere elever – de målrette elever - i faget igen.
Skolerne ved, det er ved opsøgende arbejde i virksomhederne, der skal lægges en del kræfter. Udvalget
ser derfor, at flere og flere skoler søger om AUB til opsøgende arbejde på GF2.
Udvalget kan se, og hører fra skolerne, at flere og flere skolepraktikelever får enten delaftaler eller
restaftaler. Dog vil udvalget arbejde mere målrettet med én skole, som har en større antal
skolepraktikelever end gennemsnittet. Der vil aflægges besøg i praktikcentret, samt samarbejdes med
det lokale LUU for at iværksætte en handlingsplan for at få flere uddannelsesaftaler i regionen.
Der ud over deltager faget i det årlige DM i Skills. Deltagelsen er helt klart målrettet til at skabe
interesse for faget og gennem dette, at få en større tilgang at målrettede elever til faget.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere
Kosmetiker
19.11.2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 8
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,30%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
12,20%

10
260 af 742

Sags nr. 18/14710

[Kosmetiker]

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Da branchen stadig er forholdsvis ny, er det nødvendigt også at benytte virksomheder, hvor den
uddannelsesansvarlige ikke er uddannet kosmetiker og derfor ikke har den rette forståelse for
oplæringen i alle praktikmål. Derfor er det godt vi så har skolerne til at hjælpe med de sidste ting.
Målet med kosmetikeruddannelsen er at skaffe dygtige og egnede elever ind i kosmetikeruddannelsen,
så branchen generelt bliver løftet, så der ikke pådrages skader på forbrugere, da der er meget kemi i
behandlingerne.
Med skolepraktik i uddannelsen mener udvalget, at branchen kan vendes, ved at der uddannes flere
kosmetikere, så der med tiden bliver flere selvstændige erhvervsdrivende kosmetikere kontra
kosmetologer med private kurser.
Udvalget råder ikke over en statistik over, hvor mange deltids- / fuldtidsforsikrede, der er i branchen,
i forhold til ansættelsesgraden. Hvis en kosmetiker, der er arbejdsløshedsforsikret i 37 timer om ugen
og ledig i f.eks. 19 timer, vil ledighedsgraden være 0,514. Hvis den samme person er
arbejdsløshedsforsikret i 26 timer om ugen, vil ledighedsgraden være 0,731.
Om det er der, problematikken med høj ledighedsgrad blandt andet ligger inden for kosmetikere, tror
udvalget er en af årsagerne. Der er også en tendens til at kosmetikerne efter endt uddannelse går på
barsel, hvilket også kan være en af årsagerne til en høj ledighed i 4. til 7. kvartal efter fuldførelsen af
uddannelse.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Se ovenstående punkt.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
0,00%
0,00%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 11
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
88,10%
52
94,20%
49
elever i aftale
Uddannelsesaktive
0,00%
0
0,00%
0
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
11,90%
7
5,80%
3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
242
316
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
69,60%
135
72,30%
136

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 12
Årsagen til den høje procent i antallet af elever, som 3 måneder efter GF2 ikke overgår til
hovedforløbet er, at der ikke har været praktikpladser nok til antallet af elever på det åbne indtag på
GF2.
Udvalget forventer, at der ved, at der i 2018 kom kvote og skolepraktik i uddannelsen, vil ses en
stigning i uddannelsesaftaler. Det bliver de mere egnede elever, der kommer på GF2. Dog tror
udvalget, at aftaler først vil blive underskrevet på hovedforløbet og ikke på GF2. Når flere elever om
et par år bliver uddannet kosmetiker med hjælp via SKP, forventer udvalget, at udviklingen vender og
flere uddannelsesaftaler vil blive underskrevet på GF2.

12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3 og 6 måneder efter gennemførelse af GF2 ses en stigning i antallet af uddannelsesaftaler i region
Hovedstaden og Syddanmark. Dog ses et stort fald i uddannelsesaftaler i region Nordjylland fra 2015
til 2017.
Udvalget vil kigge nærmere på, hvad årsagen til faldet er og hvilke tiltag der kan foretages for at få
indgået flere uddannelsesaftaler.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
I og med der fra 2018 er kommet kvote og skolepraktik på kosmetikeruddannelsen, vil udvalget til
næste års udviklingsredegørelse se en stor ændring på antallet af igangværende elever på HF - både 3
og 6 måneder efter GF2. Der skal arbejdes stærkt på at finde uddannelsesaftaler til kvoteeleverne på
GF2 inden de starter på HF.
Udvalget ser det dog nødvendigt, at kigge nærmere på opbygningen af uddannelsen, og mener, at for
at få flere uddannelsesaftaler, må der foretages en forlængelse af praktiktiden på ½ år. Eleverne vil
nemmere blive afsat med den længere praktiktid, samtidig med at eleverne vil have tid til at omsætte
den lærte teori til praksis.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Udvalget har efter afprøvelse af nuværende bekendtgørelse fundet det nødvendigt at ændre og/eller
justere i bekendtgørelsen.
• Trin 1 ønskes nedlagt. Eleverne får ikke arbejde efterfølgende. Niveauet er for lavt. De vender
ikke tilbage til kosmetikeruddannelsen og forsvinder ud af uddannelsen.
• Der ønskes at øge varigheden af uddannelsen med ½ år og dermed øge praktiktiden. Det vil
være lettere at skaffe uddannelsesaftaler, hvis praktiktiden øges og teorien kan nås at omsættes
til praksis.

I Bekendtgørelsen til frisør ændres følgende:
• Trin 1 ønskes nedlagt.
 Ændringer i § 1. stk. 3, § 2. stk. 2 og 4 og § 6. stk. 1 og 6.
• Øge varigheden af praktikken i uddannelsen med ½ år.
Ændringer i uddannelsesordningen:
• Der skrives ind, at det skal være en uddannet kosmetiker, som skal stå for eksaminationen.
• Skoleprøven til kosmetiker afholdes inden for perioden 1.9 - 30.11 og 1.3 - 30.5
• Skoleprøven til kosmetiker afholdes inden for ugens 3 første dage.
• Målpindene skal tjekkes igennem og der skal indsættes korrekt beskrivelse af fagbeskrivelse på
højere niveau, så de passer til niveauet.
Følgende skal IKKE indskrives, hvis trin 1 uddannelsen nedlægges.
• Prøven for kosmetikerassistent* skal afholdes inden for ugens 3 første dage.
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* Medmindre skolen vælger at stå for afholde kosmetikerassistent/trin 1 prøven sammen med
grundforløbsprøven og dermed stå for udgiften til en censor. Sekretariatet udvælger hvilken af
de tre prøver, der skal benyttes til kosmetikerassistent/trin 1 prøven og informerer skolen – 4
uger før prøveafholdelsen.
Til kosmetikerassistent/trin 1 prøven henvises til bilaget til kosmetikerassistent prøven, hvor
følgende står:
Opgaverne bedømmes af 1 lærer (eksaminator) og 1 censor udpeget af det faglige udvalg og afvikles i forbindelse
med at der afvikles kosmetiker svendeprøven. Ønsker en skole af afholde kosmetikerassistent/trin 1 prøven på
et andet tidspunkt end ved svendeprøven til kosmetiker, pålægger det skolen selv at finde en censor og afholde
udgifterne til denne.
I og med det ikke behøver være en skuemester, men en censor – som der står i uddannelsesordningen der
anvendes og skolen selv afholder udgifterne dertil – ligger det op til skolen, om kosmetikerassistent/trin 1
prøven evt. afholdes sammen med grundforløbselevernes prøve, for derved at holde udgifterne til en censor nede.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
I tilfælde af at en elev ikke opnår uddannelsesaftale efter
GF2, vil praktiktiden i SKP øges.
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

13

x

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 14?
Faget har sammen med frisørfaget iværksat kampagnen med sloganet ”Her uddanner vi elever”. Et
projekt, som faget forventer vil medvirke til, at der ansættes flere elever i faget igen.
Skolerne ved, at det er ved opsøgende arbejde i virksomhederne, der skal lægges en del kræfter. Der ses
en stigning blandt de tre kosmetiker skoler, der søger om AUB til opsøgende arbejde på GF2.
Ved at der er indført kvote på GF2, er det de ”egnede” elever, der starter på kosmetikeruddannelsen og
dermed videre ud i uddannelsesaftaler. De elever, der ikke lige efter GF2 får en uddannelsesaftale,
forventes der, at de i de kommende år vil få en uddannelsesaftale senest 3 måneder efter GF2.
Udvalgets mål med kosmetikeruddannelsen er, at branchen bliver løftet ud af de udfordringer, der er i
dag. Udfordringer med, at elever står alene uden oplæring og elever, der bliver udnyttet både
arbejdsmæssigt- og lønmæssigt mv., der tydeligt viser, at der er behov for mere kontrol ude i
virksomhederne.
Udvalget har derfor blandt andet revideret kravene for godkendelse af praktikvirksomheder.
I fremtiden bliver der uddannet flere kosmetikere efter indførelsen af kvote og SKP. Der forventes
fremover flere selvstændige kosmetikere – end private kurser/kosmetologer og niveauet bliver hævet
og virksomhederne får organiserende og ordnede forhold.
Udvalget vil aflægge besøg i praktikcentrene, samt samarbejde med de lokale LUU for at iværksætte en
handlingsplan for at få flere uddannelsesaftaler i uddannelsen.
Der ud over deltager faget i det årlige DM i Skills. Deltagelsen er helt klart målrettet til at skabe
interesse for faget og gennem dette, at få en større tilgang at målrettede elever til faget.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Jordbrugets Uddannelser
Gartner
07.12.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 8
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
26,30%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
21,50%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden for gartneruddannelsen er forholdsvis høj, men dog faldende fra 2016 til 2017.
Udvalget afventer stadig resultaterne af bekendtgørelsesændringen 2016, hvor trin 1, gartnerassistent
der i lav grad førte til beskæftigelse og ikke havde en klar jobprofil blev nedlagt. Det forventes, at
nedlæggelsen på sigt vil have en positiv indflydelse på beskæftigelsesfrekvensen for de
færdiguddannede. De sidste elever optaget på trin 1 gartnerassistent har afsluttet uddannelsen i 2018.
Udvalget afventer ligeledes resultaterne på beskæftigelsesfrekvensen efter sammenlægning af
væksthusgartner- og produktionsgartneruddannelsen til en fælles ny gartneruddannelse i 2015.
Med ændringen har den gartneruddannede større kompetencemæssig bredde og forventes dermed at
have større mulighed for beskæftigelse.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Det forventes, at behovet for faglært arbejdskraft vil stige i løbet af de kommende år grundet det
forestående generationsskifte i branchen. (Parterne GLS-A og 3F har i foråret 2018 iværksat og betalt
en etårig landsdækkende rekrutteringskampagne ’Work Green’ i ønsket om at hverve flere elever til
gartneruddannelsen med fokus på erhvervets realistiske praktikpladsmuligheder og efterfølgende
beskæftigelse.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
32,30%
22,50%
11
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
55,50%
61
49,60%
57
aftale
Uddannelsesaktive elever i
32,70%
36
43,50%
50
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
11,80%
13
7,00%
8
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
236
273
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
30,80%
49
26,80%
42

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 12
(Skriv udvalgets analyse her)
Udvalget har i de seneste år haft øget fokus på antallet af elever i skolepraktik og skolerne arbejder
målrettet med at nedbringe antallet. Antallet af skolepraktikelever er på vej ned og gennemsnitlig tid i
skolepraktik er også nedadgående. Dog er der store regionale forskelle med flere elever i skolepraktik
på Sjælland.
Praktik og efterfølgende jobmuligheder er for specialet væksthus koncentreret på Fyn. Det har
desværre medført, at der ses en større andel elever i skolepraktik på Sjælland, mens Fyn ikke har
elever i skolepraktik.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Det er udvalgets vurdering, at en del af de elever, der har søgt gartneruddannelsen, har en urealistisk
forventning til faget og derfor har svært ved at finde ind i en ordinær praktikplads. Der er regionale
forskelle, hvor der på Sjælland ses en tendens til at storbyelever har specifik interesse for lokalt
producerede grøntsager herunder Urban Garden og taghaveproduktion samt gårdsalgsproduktion.
Antallet af mulige praktikpladsgodkendelser er dog i vækst på dette område.
Udvalget vil fortsat følge op på problematikken omkring elevernes praktikønsker, herunder optag i
skolepraktikken og drøfte løsninger med de enkelte skoler. På Sjælland er der iværksat tiltag for at
lade eleverne skifte retning, bl.a. er der gjort en målrettet indsat for at lade GF2 gartnerelever komme
i ugepraktik i anlægsgartnervirksomheder.
Partnerne bag gartneruddannelsen har igangsat kampagnen Workgreen.dk som bl.a. sætter fokus på
erhvervets realistiske praktikpladsmuligheder og efterfølgende beskæftigelse, kampagnen tager
12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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udgangspunkt i virksomheder med en tidssvarende produktion.
Udvalget har i samarbejde med skolerne gennemført AUB projekt ”Faglig og geografisk mobilitet –
”mesterdating på Fyn”. Projektet har været medvirkende til en styrket kontakt mellem skolerne og
aktiviteterne fortsættes med netværksmøder på Fyn for gartnerelever fra Jylland og især Sjælland,
med henblik på at gøre eleverne mere mobile både fagligt og geografisk.

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
På baggrund af henvendelser fra skoler og virksomheder ønsker udvalget som led i kvalitetessikring af
uddannelsen mindre revision af kompetencemål i bekendtgørelsen, mindre rettelser i mål for GF2
samt revision af enkelte praktikmål.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Kompetencemål i hovedforløb, bekendtgørelsens § 4. Her ønskes tilføjet ét nyt fælles kompetencemål
med fokus på arbejdsmiljø i gartnerierhvervet.
Kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet bekendtgørelsens § 3.
Færdigheder i at anvende metoder til udbringning af planteværnsmidler samt metoder til bekæmpelse
af skadevoldere ønskes ændret fra ”færdigheder i” til ”kendskab til”. De to mål ønskes derfor flyttet fra
stk. 3 til stk. 2 i § 3.
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§3. Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:
1) Åbenlyse forhold eller afvigelser vedrørende vækstforhold og skadevoldere.
2) Åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer.
§3. Stk. 7. Ønskes flyttet op efter § 3. stk. 3 som omhandler ”færdigheder”.
Praktikmål i uddannelsesordning: På baggrund af henvendelser fra skoler og virksomheder er der
behov for revision af praktikmål på speciale væksthusgartner. Der er tale om mindre revision i
formuleringer og praktikmål omkring brug af teknik i væksthuse. Ændringerne vil derfor ikke have
betydning for specialet indhold eller kompetencemål i bekendtgørelsen.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 14?

13
14

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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De to tidligere uddannelser til væksthusgartner og produktionsgartner er sammenlagt til en fælles
uddannelse til gartner og efterfølgende er også trin 1 til gartnerassistent fjernet fra uddannelsen.
Udvalget forventer, at den nye gartneruddannelse på sigt vil kunne give eleverne bedre
beskæftigelsesmuligheder i et bredere felt efter endt uddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen
Gastronom
27. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsrede
g%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
9,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
11,10%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det er ikke ud fra de givne oplysninger og de øvrige oplysninger, som udvalget har adgang til,
muligt at give en begrundelse for ledighedsgraden for færdiguddannede, fordi opgørelsen af
ledighedsgraden bygger på beskæftigelsesfrekvensen, som ikke tager højde for, hvilken branchen
de udlærte har valgt at tage beskæftigelse i, eller i hvor høj grad valg af deltid og nedsat tid bygger
på et ønske fra den enkelte faglærte.
Udvalget kan derimod konstatere, at der er efterspørgsel på faglært arbejdskraft inden for
branchen. Dette kan også ses af Beskæftigelsesministeriets opgørelser over virksomhedernes
oplevede udfordringer med at tiltrække medarbejdere.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
7,80%
5,30%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
72,80%
593
82,50%
654
aftale
Uddannelsesaktive elever i
22,20%
181
14,40%
114
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
5,00%
41
3,20%
25
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
1.393
1.286
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
39,60%
534
33,00%
390

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

277 af 742

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Branchen efterspørger elever. Eleverne bliver derfor i højere grad ansat på ny mesterlære-aftaler.
Disse aftaler indgår ikke i opgørelsen over elever, som har overgået til en uddannelsesaftale inden
for tre måneder efter, at de har afsluttet grundforløbet.
En analyse af tal, hvori ny mesterlære-eleverne ikke indgår, vil ikke give et retvisende billede.
Det bemærkes ligeledes, at antallet af praktikpladsøgende elever og elever i skolepraktik svinger
meget over året, hvorfor en analyse heraf for et givent tidspunkt ikke giver et retvisende billede af
udviklingen.
Endelig er tallene nu mindst 11 måneder gamle, hvorfor de ikke længere giver et retvisende billede
af den nuværende situation.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der mangler elever til uddannelsen. Som det fremgår ovenfor er antallet af elever, som starter på
grundforløbets 2. del faldet fra 1.393 til 1.286. Dette er et problem, som udvalget følger løbende og
er i dialog med skolerne om.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

279 af 742

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

280 af 742

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget har i efteråret 2018 udarbejdet informations- og markedsføringsmateriale til brug for
præsentation af uddannelsen overfor potentielle elever.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Glarmesterfagets faglige udvalg
Glarmester
28. november 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,00%

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
2,60%

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

1
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Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Det er udvalgets opfattelse, at en ledighedsgrad på 2,6% svarer til den virkelighed som
virksomheder oplever med, at der er en god ordremængde, og at det er svært skaffe den
rette arbejdskraft.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Kombinationen af god ordremængde, og at der ikke er kommet tilstrækkeligt i lære en
længere årrække.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Øget anvendelse af aluminium og glas ved nybyggeri og øget fokus på glassets
muligheder ved renovering både til interiør og eksteriør.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
0,70%
0,00%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
16
100,00%
21
aftale
Uddannelsesaktive elever i
0,00%
0
0,00%
0
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
24
15
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
5,90%
1
0,00%
0

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
Udvalget finder det tilfredsstillende med den høje andel som har uddannelsesaftale.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Facebook kampagne og deltagelse på Skills
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
At få ledige lærepladser besat hurtigere og få flere elever.
Facebook kampagne og deltagelse på Skills.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Alufacadevirksomhederne finder, at uddannelsen ikke svarer til deres uddannelsesbehov,
og det er årsagen til, at de ikke kan få elever.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Der er sker en øgning af antallet af uger, hvor der undervises i uddannelsens to specialer fra
de nuværende 4 uger. Der skal ikke ændres i uddannelseslængde eller i antal skoleuger.
Uddannelsesmålene skal tilpasses, så de to specialer bliver mere målrettet, og der skal ske en
opdatering i forhold til den teknologiske udvikling.
Svendeprøven på speciale Alubygger skal øges til to uger.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der har kørt facebook kampagne som har givet cirka 25 henvendelser og en enkelt, kendt
læreplads.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
288 af 742
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Slagterfagets Fællesudvalg
Gourmetslagter
03.11.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloade
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,90%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget er opmærksomme på, at ledighedsgraden over det sidste år var svagt stigende.
Baggrunden for dette er ikke til at sige. Til gengæld er udvalget positive over for stigningen af
indgåede aftaler fra 2016 til 2017 med en fremgang fra 144 indgåede aftaler til 257 indgåede aftaler.
Imagekampagnen som Slagterfagets Fællesudvalg blev igangsat i efteråret 2015 og igennem hele
2016 med særligt fokus på rekruttering. Om indsatsen er direkte årsagen til fremgangen kan vi ikke
dokumentere, men vi kan observere at da udvalget afslutter kampagnen bliver tilgangen faldende.
Af de indgående aftaler er det primært lange aftaler.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Arbejdsmarkedsbehovet samt teknologien inden for branchen har ændret sig. I dag efterspørges
der mere viden inden for forædling og der efterspørges faglærte pølsemagere. Der er ikke uddannet
pølsemagere siden reform 2000. Det er fatalt for virksomhederne, da der ikke er mange tilbage
med den faglighed inden for området. Efterspørgslen for gourmetslagtere med speciale som
pølsemager er derfor stort.
Samtidig er behovet for ”Convenience” og mad ud af huset /måltidsløsninger vokset særligt hos
kæderne og i de private butikker. Idet flere kunder efterspørger og køber mere færdiglavet mad end
aldrig før. Særligt brugen af Økologiske råvarer og kendskab til bearbejdelse af disse efterspørges
hos flere mindre virksomheder som specialiserer sig særligt i økologisk forædling.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
1,90%
1,40%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
96,60%
144
97,00%
257
aftale
Uddannelsesaktive elever i
3,40%
5
2,60%
7
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,40%
<3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
306
262
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
33,80%
76
13,40%
41

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget konstaterer positivt at tallet er stærkt faldene og det bekræfter behovet for flere elever i
branchen. Derfor udvalgets indsats er rettet mod rekruttering til uddannelsen f.eks. gennem
imagekampagne, særlig indsats i samarbejde med Danske Slagtermestre hvor fokus er arbejdet i
selvstændige slagterbutikker. I foråret 2019 vil der blive produceret flere film der vil bruges på de
sociale medier.
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 2019
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Slagterfagets Fællesudvalg har en forventning om, at flere elever vil indgå uddannelsesaftaler i 2019
og 2020. Det sker på baggrund af moderniseringen af uddannelsen, som skal få flere unge til at
vælge en uddannelse som Gourmetslagter.
Slagterfagets Fællesudvalg vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen selv om
branchen er i fremgang. Udvalget har på baggrund af denne vurdering besluttet at gennemføre
følgende indsatser:
Opdatering af uddannelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse. Der vil fremover
være fokus på, om ændringer giver en øget søgning til uddannelsen.
Lancering af rekrutterings/oplysningskampagne både over for elever og virksomheder som skal
gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse og tage flere elever.
Rekrutterings/oplysningskampagnen skal dels oplyse om uddannelserne og dels gøre det mere
attraktivt at vælge en, herunder også at tydeliggøre erhvervsuddannelsen for potentielle nye
praktikvirksomheder.
Slagterfagets Fællesudvalg understøtter fortsat 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.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Større samarbejde og inddragelse af virksomheder i udvikling af uddannelsen, så der tilsikres at den
hele tiden er opdateret efter arbejdsmarkeds behov.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Der indstilles til udviklingsredegørelsen i oktober:
Arbejdsmarkedsbehovet samt teknologien inden for slagterbranchen har ændret sig. I dag
efterspørges der mere viden inden for forædling samt større behov for pølsemagere.
Efterspørgslen for faglærte med speciale som pølsemager er derfor stigende.
Samtidig er behovet for ”Convenience” og mad ud af huset /måltidsløsninger vokset særligt hos
kæderne og i de private butikker.
Det faglige indhold inden for disse områder skal derfor styrkes og på baggrund af dette har det
faglige udvalg i samarbejde med virksomheder/kæderne på området gennemarbejdet hele
uddannelsen på de specifikke områder.
Da skoleperioderne er af kort varighed, er der behov for en tilpasning af hele uddannelsen og
derfor indstilles der:
Nyt speciale: Gourmetslagter med specialet pølsemager.
Specialet Gourmetslagter med specialet pølsemager har som formål, at elever gennem
skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for forædling.
Specialet er efterspurgt både på detail og på industriområdet, inden for områder der er
relateret til fødevarebranchen-slagter.
Specialet ” Gourmetslagter med speciale pølsemager” vil kunne imødekomme
arbejdsmarkeds behov og faglig mobilitet, der kan bidrage til at branchen griber
samfundstendenser i forhold til efterspørgsel på specialiserede produkter, udvikling af
klassiske fødevarer som f.x. pølser med nye råvarer, sundere alternativer m.v. Man
forventer en vækst på gennemsnitligt 9 % om året til fødevarer (Kilde vækstfonden) og
dermed vækst i kødbranchen herfor. Det er derfor væsentligt at uddannelsen bliver endnu
mere styrket og er i konstant udvikling så den er tilpasset efterspørgslen.
Specialets indhold og mål er udarbejdet efter ønsker fra fødevareindustrien på
slagterområdet samt efter detailhandels-slagteres behov på området. De involverede
6
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parter har været Organisationen ”Danske Slagter Mestre som har rundspurgt i deres
medlemskreds som består af private virksomheder samt mindre industrivirksomheder”.
Arbejdsgiverorganisationen Coop Danmark, Meny, SallingGroup, Danish Crown og
Tican. Alle arbejdsgiverorganisationerne er præsenteret i det faglige udvalg hvoraf de
udgør hele slagterbranchen
Specialet har været i høring hos det Faglige udvalg for ernæringsassistenterne og
godkendt.
Specialet har været i høring ved Uddannelses Sekretariatet og godkendt.

Gourmetslagter med speciale pølsemager: Uddannelsen har tidligere været en del af Slagterfagets
Fællesudvalgs erhvervsuddannelser men blev i år 2000 nedlagt, da man på daværende tidspunkt
ikke mente at branchen havde behov for særlig uddannelse på området.I de sidste 10 år er der
dog sket en kultur ændring indenfor kost og økologi. Særligt på forædling-pølsemager
efterspørger arbejdsmarked kendskab til særlige fremstillingsprocesser og produktudvikling.

•
•
•
•
•

•

Der ønskes ændring af uddannelsesbekendtgørelsen således, at der oprettes et nyt speciale
(nyt trin 2) ”Pølsemager”
Der ønskes ændring af uddannelsesbekendtgørelsens fastsættelse af antal skoleperioder i
trin 1. Fremover ønskes min. 4 perioder på trin 1.
Der ønskes ændring af uddannelsesbekendtgørelsens kompetencemål, så alle mål tilpasses,
så der tilsikres kvalitetsmål for hele uddannelsen.
Merritbilag tilpasses
Tidligere har gourmetslagteruddannelsen forud for hovedforløbet haft førstehjælp på
grundforløbet. Dette ønskes indsat igen da det ved en fejl er udskrevet af bekendtgørelsen
i forbindelse med reformen i 2015. Der ønskes således en justering af adgangskravene til
skoleundervisningen i hovedforløbet
Følgende ændringer ønskes i uddannelsesordningen (omfordeling af undervisning,
udskiftning af fag, men samlet samme antal skoleuger på hvert trin):
• Opskæring 15620 på trin 1. ændres fra 1.uge til 2.uger
• (Nyt fag ) Forædling 2. uger indsættes på trin 1.
• Produktion-Innovation og teknologi samt kalkulation flyttes fra trin 1. til trin 2.
• (Nyt fag) Internationale fødevare 1.uge indsættes i stedet for et andet
uddannelsesspecifikt fag på trin 1.
• 2. ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag ændres til obligatoriske fag på specialerne.
• Nyt. Pølsemager 2.ekspert fag tilføres som uddannelsesspecifikt fag.
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•

Grov opskæring niveau 16668 rutineret løftes til avanceret.

•

Svendeprøven tilpasses discipliner i de enkelte specialer med tilhørende
bedømmelseskriterier

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Der blev i forbindelse med ændringerne af uddannelsen i 2016/2017 vurderet, at det ikke var aktuelt
at ændre i praktikmålene. I forbindelse med den nye opdatering af uddannelserne, vurdere udvalget at
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 har vurderet at der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der skal
opdateres.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Grafisk Uddannelsesudvalg
Grafisk tekniker

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
7,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
22,20%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget konstaterer, at ledighedsgraden for færdiguddannede i 2015 er overraskende høj. Blandt
andet derfor har udvalget fået gennemført en analyse af alle grafisk teknikere i Danmark. Rapporten
kan findes på udvalgets hjemmeside: http://www.grafiske-uddannelser.dk/media/1587/rapporttrace_gte-2018.pdf. Rapporten viser en meget høj beskæftigelse blandt grafisk teknikere, hvilket også
bekræftes af uddannelsens generelt høje beskæftigelsesfrekvens som senest er opgjort til 0,96.
Forklaringen på det høje tal for færdiguddannede i 2015 kan måske skyldes, at der kun var 17
nyuddannede i 2015, og at enkelte eventuelle fejlregistreringer i et jobcenter derfor vil give et stort
udsving. Der er ikke noget på arbejdsmarkedet eller i de generelle tal der tyder på en høj
ledighedsgrad for færdiguddannede.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er tale om en bred uddannelse, der dækker trykt og printet kommunikation inden for alle
produktionsformer. Det faglige udvalg er opmærksom på særlige vækstområder inden for etiket- og
emballageproduktion og udvikler løbende indholdet i uddannelsens fag i samarbejde med
TECHCOLLEGE, så disse områder også tilgodeses i uddannelsen.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
8,60%
10,60%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
61,00%
36
52,60%
20
aftale
Uddannelsesaktive elever i
37,30%
22
47,40%
18
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
1,70%
<3
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
62
52
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
19,20%
14
20,80%
10

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Udvalget er opmærksom på uddannelsens geografiske udfordring med TECHCOLLEGE som
landsskole. Der er tilfredsstillende søgning til uddannelsen, men primært fra elever fra skolens
geografiske opland. Praktikpladserne ligger i hele landet og ikke primært i nordjylland. Derfor starter
en del elever i skolepraktik efter endt grundforløb. Man kan dog konstatere, at den gennemsnitlige
andel tid i skolepraktik stadig er under kriteriet for at blive fordelsuddannelse, og udvalget forventer
ikke at den gennemsnitlige andel tid i skolepraktik stiger.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
I forhold til uddannelsens geografiske udfordring har TECHCOLLEGE iværksat et AUB-projekt
”Flere grafisk teknikerelever i hele landet”. Udvalget bakker aktivt op om projektet og har derudover som
udløber af udvalgets egen informationsindsats ”Har du trang til at skabe” stillet materialer og bistand til
rådighed for virksomhedernes lokale rekrutteringsindsats. Som en del af indsatsen tager skolen såvel
grundforløbs- som skolepraktikelever med på virksomhedsbesøg i hele landet blandt andet for at
styrke den geografiske mobilitet og mødet med de forskellige typer virksomheder.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Siden 2016 har der mellem udvalget og TECHCOLLEGE været samarbejdet om at tilpasse
uddannelsens struktur og indhold til et udbud fra én skole og uddannelsens volumen. Derfor udbydes
nu 4 og ikke 3 skoleperioder i hovedforløb. Derudover vil enkelte valgfri specialefag udgå og enkelte
ændres. Bekendtgørelse og uddannelsesordning skal derfor tilpasses ønsket om ny struktur.
Samtidig er der et ønske fra TECHCOLLEGE om, at man allerede på grundforløbet ønsker at
introducere det engelske fagsprog til eleverne som led i internationale projekter og fælles
undervisningsmateriale med skoler i det øvrige Europa. Og på hovedforløbet ønsker man, at eleverne
på et bedre grundlag kan deltage i naturfaglige og miljømæssige projekter med høj faglig relevans.
Derfor ønskes Engelsk F-niveau at erstatte Naturfag F-niveau på grundforløbet og omvendt på
hovedforløbet.
Der er behov for at evaluere og præcisere bedømmelsesformen på de uddannelsesspecifikke fag i
hovedforløbet. Det vil der blive fulgt op på i løbet af 2019.

Uddannelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 2 søges ændret efter sidste komma ændret til , ”…, hvoraf
skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst fire skoleperioder” svarende til gældende praksis.
Bekendtgørelsen søges desuden ændret i § 3 stk. 5., så Naturfag F-niveau erstattes af Engelsk F-niveau.
Naturfag F-niveau foreslås i stedet at erstatte Engelsk F-niveau på hovedforløbet.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Udvalget afsluttede AUB-projektet Flere grafisk teknikerelever på landkortet i 2016 som beskrevet i
udviklingsredegørelsen for 2018.
Udvalget har i 2017 og 2018 gennemført en markedsføringskampagne (se også punkt 2) overfor
potentielle elever og virksomheder med henblik på at tiltrække flere elever og skabe flere praktikpladser.
Det er ikke alle de opsatte mål for indsatsen der er nået. Men udvalget og branchen ønsker at fortsætte
indsatsen tilpasset erfaringerne fra den hidtidige periode. Se www.grafiske-karriereveje.dk.
Udvalget har et tæt samarbejde med branchen og skolen om det igangværende AUB-projekt ”Flere
grafisk teknikerelever i hele landet” som gennemføres i 2018 og 2019 af TECHCOLLEGE.

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
Greenkeeper
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20198
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,10%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,20%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget vurdere, at der stort set ikke er ledige greenkeepere og groundsman jf. statistikken.
Ledighedsgraden for færdiguddannede er fra 2016 til 2017 faldet fra 8,10% til 4,20%, hvilket betyder,
at der stort set ikke er ledige greenkeepere og groundsman.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Golfklubberne efterspørger faglært arbejdskraft.
På Groundsman området er det lidt trægt, at få Kommunerne til at ansætte groundsman elever.
Ny teknologi har vundet indpas på golfbanerne og på de store idrætsanlæg, hvor robotplæneklippere,
droner og større maskiner nu bliver anvendt.
Skolerne har i den forbindelse givet udtryk for, at det kan belaste økonomien med indkøb af
maskinel, som skal leve op til branchens behov.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler11
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
86,70%
13
95,20%
20
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
13,30%
0
4,80%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
20
14
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
16,00%
4

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.12




De uddannelsesaktive elever i aftale er fra 2016 til 2017 steget fra 86,70% til 95,20% hvilket
betyder, at stort set alle elever har en praktikaftale.
De uddannelsesaktive elever som praktikpladssøgende 3 måneder efter grundforløbet er
afsluttet er fra 2016 til 2017 faldet fra 13,3% til 4,80%, hvilket igen er positivt.
Elever der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
er fra 2016 til 2017 steget fra 0 til 16% (4 elever), hvilket kan betyde, at eleverne har afsluttet
sit grundforløb i vinterhalvåret, hvor branchen kun i fornødent omfang ansætter elever,
grundet årstiden/lavsæson.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Prognosen for udlærte greenkeepere og groundsman er faldende i 2019 og 2020, hvilket i værste fald
kan medvirke, at branchen ikke kan levere den faglærte arbejdskraft der er brug for fremadrettet.
Kommunerne ansætte ikke nok faglærte groundsman og ej heller elever, hvilket er et problem for
branchen og uddannelsen. Derfor er der brug for en ekstra ordinær indsats overfor Kommunerne,
med det formål, at ansætte flere groundsman elever og faglærte.
Det faglige udvalg har ansøgt om AUB midler ved efterårets pulje 2018 – men fik desværre afslag.
Udvalget vil igen til foråret søge midler til opsøgende arbejde med primær fokus på Kommunernes
manglende ansættelse af elever.

12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Bekendtgørelsesændring
Udvalget ønsker at ændre §6 i bekendtgørelsen stk. 2 med tilføjelsen
”at hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået” således at eleven skal bestå både den
teoretiske og praktiske prøve med minimum 02 i både den mundtlige og praktiske prøve.
Forslag til ændring:
§6 i bekendtgørelsen stk. 2.
Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle
fag i hovedforløbet, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået. For
elever der gennemfører uddannelsen med eux, medregnes grundfag og gymnasiale fag dog ikke i
gennemsnitsberegningen. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter
reglerne om faget. Endvidere skal elevens afsluttende prøve, jf. stk. 1 og 2, være bestå
(Oplist de konkrete ændringsønsker her)


Ændringsforslag til bekendtgørelsens §6 stk. 2.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Generelt giver skolerne udtryk for, at udstyr, maskinel
og og ny teknologi er dyrt for skolerne at indkøbe, hvis
skolen skal følge med den nyeste teknologi for at
imødekomme branchens krav.

13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen14?
I 2018 er der foretaget store ændringer på greenkeeper og groundsman uddannelsen. Udvalget kan på
nuværende tidspunkt ikke oplyse om de nye ændringer fungere efter intentionen, da eleverne endnu
ikke er påbegyndt hovedforløbet.
I den sidste udviklingsredegørelse gjorde udvalget Ministeriet opmærksom på, at greenkeeper
uddannelsen kan sidestilles med anlæsgartneruddannelsen rent taksametermæssigt.
Udvalget skrev:
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.
Skolerne og udvalg mangler fortsat at få en tilbagemelding fra Ministeriet, og en afklaring på, om
uddannelsen kan takseres som anlægsgartneruddannelen.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

15
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Guld- og sølvsmed
7. december 2019

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
5,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
11,20%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg noterer, at ledighedsgraden for Guld- og sølvsmede i 2017
ligger lidt over den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne (9,1 %.)
Der pågår løbende drøftelser mellem Metalindustriens Uddannelsesudvalg, branchen samt
Uddannelsesledelserne og LUU’erne for uddannelsen. I den forbindelse kan det oplyses, at
Metalindustriens Uddannelsesudvalg ikke vurderer de aktuelle tal for kritiske og derfor heller ingen
umiddelbare bemærkninger til nøgletallene for uddannelsen.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
0,00%
0,00%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
80,00%
12
100,00%
19
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
20,00%
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
42
43
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
58,30%
21
58,70%
27

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Vi noterer os, at antallet af elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er
overgået til hovedforløbs undervisning på uddannelsen, også i år ligger på et højt niveau. Dette
forhold kan indikere flere ting. Bl.a.:
•
•
•
•

At enkelte metalsmedeelever på GF2 stadig fremgår af statistikkerne
At der mangler praktikpladser
At nogle elever måske skifter fra EUD til KVU efter GF2
At nogle elever måske ser sig selv som ”udlærte” efter GF2

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vil i 2019 på møder med skolerne og branchen undersøge
mulige årsager til frafaldet.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Erhvervsuddannelsesspeciale niveau og kvalitet.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg gennemførte sidste år en analyse af uddannelsen og områdets
kvalifikationsbehov, med henblik på at få et ajourført billede af vægtningen af
uddannelseselementerne i uddannelsen. I den analyse indgik også specialet ædelstensfatter.
Der er i Danmark kun én godkendt praktikuddannelsesudbyder, som i analysen gav udtryk for at
praktikdelen på specialet er alt for kort. Fra Ruben Svart Jewellery (som det drejser sig om) lyder det
klart, at praktiktiden for ædelstensfatter specialet ikke rækker til opnåelse af erhvervsuddannelses
taksonomien at ”kunne”, på en lang række af uddannelsens praktikelementer som eksempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

At kunne udføre rør- og kassefatninger
At kunne udføre grabbe og trådfatninger
At kunne udføre nedstukne fatninger
At kunne udføre karmochering- og facetslibning
At kunne udføre pavering og fatning af specialsten
At kunne fremstille og vedligeholde relevant fatteværktøj
At kunne fremstille, slibe og montere stikler og tiltrykker

Sekretariatet har desuden haft lejlighed til at tale med virksomhedens senest uddannede lærling
(Rasmus) som var til ædelstensfatter svendeprøve i Fredericia i uge 46 - 2017
Overordnet set gav Rasmus udtryk for, at han havde været meget tilfreds med sit uddannelsesforløb
og at Rasmus og tidligere lærlinge på specialet, har søgt og fået deres praktiktid forlænget med ½ år.

5
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Dette behov har været drøftet i organisationerne og Metalindustriens Uddannelsesudvalg anmoder
derfor om at uddannelses specialet ædelstensfatters praktiktid, forlænges med ½ år.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg vil indtil denne bekendtgørelsesændring træder i kraft,
godkende eventuelle ansøgninger på konkrete lærlinge aftaler fra Ruben Svart Jewellery.
Praktiktiden på specialet ædelstensfatter ønskes forlænget med ½ år.
Ændringen har endnu ikke været forelagt for det faglige udvalg, men udelukkende været drøftet i
udviklingsgruppen, hvorfor der tages det forbehold, at ændringen godkendes af Metalindustriens
Uddannelsesudvalg.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg gennemførte sidste år en analyse af uddannelsen og områdets
kvalifikationsbehov. Vi har arbejdet med afsæt i analysen med at justere uddannelsen inden for
følgende områder:
”Håndværksbaseret smykketeknik” vægtes nu højere i skoleundervisningen end faget ”International
handel med guld og sølv” på guldsmedeuddannelsens trin 1 (Butiksguldsmed)
”Håndværksbaseret smykketeknik” og Illustrationer og modelarbejde i guld vægtes nu højere i
skoleundervisningen end fagene ”International handel med guld og sølv” og ”lavteknologisk
støbning” på guldsmedeuddannelsens trin 2 (Guldsmed)
Branchen 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 3Dmetalprint 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 relativt nyudviklet AMU tilbud herom, vil kunne dække dette kvalifikationsområde.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen
Handelsuddannelse med specialer
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det
således muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,70%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Nøgletallene viser en god og stabil udvikling i indgåede uddannelsesaftaler samt
beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede.
Beskæftigelsen for nyuddannede inden for Handelsuddannelsen har således i flere år været stabil,
og den samlede beskæftigelsesfrekvens (incl. syge/barsel) er 0,82.
Ledighedsgraden for færdiguddannede i 2015 er fortsat faldende.
Udvalget konstaterer samtidigt, at videreuddannelsesfrekvensen fortsætter med at stige.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Udvalget følger udviklingen inden for de enkelte brancheområder og specialer, særligt det nyeste
speciale Digital handel B2B.
En ny analyse fra DI Handel3 (oktober 2018) bekræfter således, at mange virksomheder ser et stort
behov for at opkvalificere virksomhedens e-handelskompetencer og de efterlyser medarbejdere,
som har en helhedsforståelse for digital handel. Virksomhederne ser, ifølge analysen, et behov for
at udvikle deres digitale salg og online tilstedeværelse. Dette gælder også eksisterende
medarbejdere, som virksomhederne vil udvikle og give digitale kompetencer via efteruddannelse.
Virksomhederne ønsker digital forretningsforståelse, dvs. medarbejdere, der både kan sælge
(digitalt) og samtidig indtænke det digitale aspekt ind i virksomheden via digitale kanaler –
”Digitale købmænd”.
I handelsvirksomhederne betyder den teknologiske udvikling, at der er et innovationspotentiale i
forhold til vækst og udvikling og virksomhederne efterspørger digitale kompetencer i alle led.

3

Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder. Survey blandt DI Handels medlemmer. Oktober 2018.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive4 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
8,70%
9,80%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler5
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
73,80%
476
70,80%
597
elever i aftale
Uddannelsesaktive
17,70%
114
18,10%
153
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
8,50%
55
11,00%
93
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
1.981
2.040
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
50,00%
646
55,70%
1.060

4

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

5

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.6
(Skriv udvalgets analyse her)
Handelsuddannelsen kan gennemføres med skolepraktik, hvilket generelt kan påvirke den samlede
ledighedsgrad i negativ retning. Udvalget konstaterer, at antallet af elever i skolepraktik er steget de
sidste år.
Afløb fra den gamle HG-ordning betød, at Handelsuddannelsen de første år efter reformen
mærkede et forventet dobbeltpres på grund af elever fra HG/gammel ordning og elever fra det nye
grundforløb efter reformen i form af et øget pres på praktikpladserne og dermed også skolepraktik.
Desuden gav ændringen i 2015 med obligatorisk EUX-forløb for Kontoruddannelsen en forventet
søgning til og optag på Handelsuddannelsen og dermed også flere elever i skolepraktik.
Ændringen i 2015 fra et 2-årigt HG-forløb for alle merkantile elever til et obligatorisk EUX-forløb
for Kontoruddannelsen gav en forventet søgning til og optag på Handelsuddannelsen samtidig
med at en del elever også vælger EUX på Handelsuddannelsen.
Den gennemsnitlige andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler og andelen af
uddannelsesaktive elever i skolepraktik er forventeligt steget fra 2016 til 2017.
Kombinationen af afløb fra gammel ordning og elever fra det nye grundforløb har betydet, at der i
de seneste år er kommet dobbelt-årgange ud, som søger de samme praktikpladser. Udvalget
forventer, at det øgede pres aftager og dermed også søgningen til skolepraktik.
Det faglige udvalg følger naturligvis situationen og søger at indsamle så mange data som muligt.
Udvalget har blandt andet også på møder med skoler fået aktuelle indtryk og vurderinger af
udviklingen. Men udvalget har endnu ikke et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af
praktikpladssituationen.
De første opgørelser af overgang på det nye EUX-forløb har givet anledning til mange drøftelser
om datagrundlagets validitet og gisninger om, hvordan henholdsvis elever og praktikvirksomheder
har reageret på det nye EUX-forløb. Udvalget er bekendt med, at eud-aftalekredsen primo
6

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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december får en opfølgning på forårets opgørelser af overgangsfrekvens samt en undersøgelse af
adfærden hos hhv. elever og virksomheder.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Som nævnt ovenfor er det faglige udvalg sammen med de øvrige merkantile faglige udvalg
involveret i de mange drøftelser om EUX-forløbet, og hvorvidt henholdsvis eleverne søger
praktikpladser, og virksomhederne efterspørger eleverne.
EUX har været en stor omvæltning på det merkantile område og kræver en stor informations- og
vejledningsindsats. De merkantile faglige udvalg søgte derfor i fællesskab med 24 skoler i efteråret
2018 et AUB-projekt med henblik på at gennemføre en stor landsdækkende indsats overfor både
EUX-elever og potentielle praktikvirksomheder. Projektet fik afslag fra AUB, men de faglige
udvalg forventer at genfremsende ansøgningen i foråret 2019.
I dialogen med de udbydende skoler ser de merkantile udvalg desuden et behov for at formidle de
gode erfaringer, som nogle skoler allerede har med EUX-forløbet, og hvordan indsatsen for at
rekruttere de rette elever til uddannelsen og fastholde eleverne som praktikpladssøgende kan
tilrettelægges.
De merkantile faglige udvalg gennemfører desuden i vinteren 2018/19 en stor informationsindsats
om EUX overfor de praktikvirksomheder, der hidtil primært har rekrutteret elever med gymnasial
baggrund.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Talentspor
Reformen i 2015 fastlagde, at alle elever skal udfordres mest muligt, og at de faglige udvalg så vidt
muligt skal fastlægge uddannelserne med talentspor.
Udvalget har allerede i flere år inden for Handelsuddannelsens specialer haft en række
specialefag på det valgfrit højere niveau Ekspert, hvilket betyder at de befinder sig på et
fagligt niveau, der bygger oven på fag inden for uddannelsens kernefagligheder.
Det faglige udvalg ønsker at oprette talentspor inden for specialerne Indkøbsassistent og
Logistikassistent.
Grundforløb til elever med hhx baggrund
Der er den 22. november 2018 indgået aftale om ”Fra folkeskole til faglært”, som blandt andet
omfatter en godskrivning af grundforløbet til hhx-studenter i de merkantile erhvervsuddannelser.
Det faglige udvalg indstillede den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for
Detailhandelsuddannelsen, Eventkoordinatoruddannelsen og Kontoruddannelsen til Ministeren, at
elever med hhx baggrund gives standardmerit for hele grundforløbet, og det faglige udvalg
bemærker, at det fortsat er det faglige udvalgs indstilling og har noteret sig, at standardmeritten nu
gennemføres som indstillet af det faglige udvalg.
Justering af valgfrie specialefag
Det faglige udvalg tilpasser løbende sit udbud af valgfrie specialefag til udviklingen inden for
brancherne, og udvalget forventer, at en del af de valgfrie specialefag skal justeres. Tilpasningen af
valgfrie specialefag giver mulighed for at opsamle og imødekomme den meget differentierede
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udvikling i kompetencekrav, der sker inden for de enkelte specialer og de
virksomheder/institutioner, der benytter Handelsuddannelsen.
(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
1. Talentspor inden for Indkøbsassistent og Logistikassistent (§ 1 i
uddannelsesbekendtgørelsen)
2. Standardmerit for grundforløbet til elever med hhx baggrund (§ 2, stk. 1 i
uddannelsesbekendtgørelsen)
3. Justering af valgfrie specialefag i uddannelsesordningen.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:7

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

7

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen8?
Pr. 1. juli 2018 er følgende ændringer fra udviklingsredegørelsen 2018 gennemført:
• Nyt speciale Digital handel B2B
• Talentspor inden for specialet Handelsassistent, Salg.
Der er flere skoler, der i efteråret 2018 har opstartet hold inden Handelsuddannelsen med talentspor
i Handelsassistent Salg. Imidlertid er det endnu ikke muligt at evaluere effekten.
Indtil videre har fem virksomheder ansøgt om at blive godkendt som praktiksted inden for specialet
Digital handel B2B. Det faglige udvalg følger udviklingen i antallet af godkendte virksomheder tæt og
udvalget er tilfreds med tilslutningen til det nye speciale indtil videre.
I forbindelse med etablering af det nye speciale Digital handel B2B har udvalget udarbejdet materiale
og vejledning til besøg i virksomheder, der søger om godkendelse som praktiksted.
Hensigten er, at repræsentanter fra det faglige udvalg besøger nye virksomheder, der søger om
godkendelse til Digital handel B2B og på den måde kan følge udviklingen i specialet og hvilke
virksomheder, der søger det nye speciale. Udvalget vil på den måde løbende kunne evaluere det nye
speciale og sikre kvaliteten hos de praktikvirksomheder, der ønsker blive godkendt som
uddannelsessted inden for Digital handel B2B.
På sigt vil godkendelsen af praktikvirksomheder til specialet Digital handel B2B blive delegeret til de
lokale uddannelsesudvalg.

8

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Havne- og terminaluddannelsen

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20198
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
0,70%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
0,30%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er meget høj beskæftigelsesfrekvens og at
ledighedsgraden er langt under 1 %. Det faglige udvalg vurderer, at årsagen til dette er, at næsten
alle elever er allerede ansatte havne- og terminalarbejdere, som går fra ufaglært til faglært og
fortsætter i samme virksomhed.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg vurderer, at der de nærmeste år ikke sker væsentlige ændringer i jobfunktionen.
Det faglige udvalg følger udviklingen tæt, herunder den teknologiske udvikling.
Det faglige udvalg er mere usikker omkring behov for faglært arbejdskraft, idet flere faglærte i en
virksomhed øger virksomhedens måltal for mængden af lærlinge, for at undgå afgift. Dermed
frygter det faglige udvalg, at der i de enkelte virksomheder kun uddannes det nødvendige antal jf.
virksomhedens måltal for lærlinge.

2
327 af 742

Sags nr. 18/14710

Buschauffør i kollektiv trafik

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
11
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
<3
37,50%
3
aftale
Uddannelsesaktive elever i
62,50%
5
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
3
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
42,90%
6

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
328 af 742

Sags nr. 18/14710

Buschauffør i kollektiv trafik

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.12
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik
Som nævnt under pkr. 1 er næste alle elever allerede ansatte, der gennemføre uddannelsen, hvorfor
alle disse elever har uddannelsesaftale for hele forløbet, også evt. manglende GF2 kompetencer.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Uddannelsen er omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018, der skal skabe en
bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.

12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:13

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen14?
Ingen uddannelsesændringer inden for de seneste tre år.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.
Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.

7
332 af 742

Sags nr. 18/14710

[Hospitalsteknisk assistent]

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt Udvalg for Hospitalteknisk Assistentuddannelse
Hospitalsteknisk assistent
December 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8rels
er.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at
downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7. kvartal
efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
1,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede i
2015)
3,10%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen kan disse
fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs
vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden er meget lav, idet der er stor efterspørgsel efter uddannede hospitalstekniske assistenter.
Dette dokumenteres yderligere af, at beskæftigelseskvotienten ligger stabilt højt omkring 90.
Der er relativt få virksomheder på uddannelsens område, det gælder både for audiologispecialet og
neurofysiologispecialet. Disse virksomheder opretholder en ret snæver sammenhæng mellem behov for
færdiguddannede og optag af elever.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale
forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Der sker en pæn stigning i antallet af nye private høreklinikker. Stigningen sker ved at større audiologiske
virksomheder åbner nye lokale klinikker i andre byer nogle få dage om ugen.
Disse klinikker efterspørger uddannet personale, men har endnu ikke kapacitet (oplæringsressourcer, udstyr,
opgaver) til at oplære elever.
Elevoptaget er udfordret af nye beslægtede uddannelser på højere uddannelsesniveauer (professionsbachelor
uddannelser eller videregående universitetsuddannelser), hvis praktikoplæring og senere ansættelse ændrer
vilkårene for arbejdspladserne for hospitalstekniske assistenter.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået til
aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i 100,00%
23
100,00%
16
aftale
Uddannelsesaktive elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
140
106
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
70,90%
56
77,80%
56

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med
henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø samt
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv
udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
(Skriv udvalgets analyse her)
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen. Praktikuddannelsen er meget udstyrskrævende, ligesom
praktikopgaverne handler om at udføre specifikke, avancerede undersøgelser på patienter med forskellige
lidelser. Derfor vurderer udvalget, at etablering af skolepraktik ikke er realistisk.
På grund af traditioner på uddannelsens område og et overskueligt antal praktiksteder er praksis, at hverken
elever eller praktiksteder registrerer sig på Praktikpladsen.dk. Derfor er der ikke registreret
uddannelsessøgende 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 i ministeriets database.
Det fremgår af tabel 1.3, at ca. 70% af elever med et afsluttet grundforløb 2 ikke er overgået til hovedforløb 3
mdr. efter afsluttet grundforløb 2. Dette forholdsvist høje niveau skyldes, at grundforløbet udbydes både i
august og januar, mens hovedforløbet kun udbydes én gang årligt fra september. Færdige grundforløbselever
fra januar må vente forholdsvist længe, før de kan påbegynde hovedforløbet.
Da elever og praktiksteder af historiske grunde ikke benytter sig af Praktikpladsen.dk, kan det store antal
”øvrige elever, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb” reelt være aktivt uddannelsessøgende.
Det faglige udvalg er i dialog med Syddansk Erhvervsskole, om at udbrede anvendelse af praktikpladsen.dk og
afstemme optag på grundforløb 2 med forventet optag på hovedforløbet.
Skolen oplyser, at praktiksteder og praktikpladssøgende finder praktikpladsen.dk unødig besværlig –
stillingerne findes ved direkte kontakt mellem elev og virksomhed.
Skoler udtaler endvidere, at skolens landsdækkende forpligtelse kræver, at der optages grundforløbselever,
som giver mulighed for at rekruttere hovedforløbselever over hele landet, og at der skal tages højde for frafald
mv.
Fagligt udvalg har indskærpet, at det ikke er ønskeligt med overproduktion af GF 2-elever.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Det faglige udvalg er i tæt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og Syddansk Erhvervsskole om at
etablere flere praktikpladser.
Således har skolen netop gennemført et AUB-projekt indeholdende en besøgsrunde hos alle godkendte
praktiksteder med henblik på at få en tættere dialog om mulighederne for at øge antallet af elevpladser,
herunder fjere evt. administrative barrierer. Ud over allerede godkendte praktiksteder har skolen også besøgt
potentielt nye praktiksteder.
Skolen har på denne baggrund udviklet nye vejledninger, erfagrupper, facebookfora mv. for både
uddannelsesansvarlige og for praktikvejledere for at øge motivationen for elevoplæring.
Det faglige udvalg afholder hvert andet år møder med uddannelsesansvarlige i praktikvirksomhederne for at
have en tæt dialog om uddannelsens udvikling herunder sikre, at uddannelsens indhold svarer til
arbejdsmarkedets behov.
Fagligt udvalg overvejer, om retningslinjerne for godkendelse af praktiksteder kan gøres mere åbne overfor
godkendelse af praktiksteder, som har flere geografiskforskellige adresser, så eleven skal møde op forskellige
steder i løbet af en uge. Dvs. at en godkendelse kan dække over to p-numre i cvr.-registeret.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og
generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og
teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at have en
virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Udvalget ønsker at indføre et nyt praktikmål i neurofysiologispecialet.
Udvalget udviklede for et par år siden et nyt fag om søvnundersøgelser, fordi dette fagområder er i vækst på
området. Nu ønskes det skolemæssige kendskab til opgaven suppleret med oplæring i praktikuddannelsen.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Eleverne ønskes oplært i hvordan man udfører to undersøgelser, der i stigende grad efterspørges i
forhold til borgere med søvnproblemer. En undersøgelse af patienters søvnkvalitet, polysomnografi
(PSG) og undersøgelse af narkolepsi, multisøvnlatenstest (MSLT).

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser, som
følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen 7?
(Skriv her)
Det faglige udvalg har i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og Syddansk Erhvervsskole gennemført
en række tiltag for at øge antallet af praktiksteder. Se beskrivelse under pkt. 2.
Indsatserne har fastholdt niveauet for indgåelse af uddannelsesaftaler, men endnu ikke ført til stigning i antallet
af indgåede uddannelsesaftaler.
Udvalget er af den opfattelse, at det ikke er realistisk at forvente en stor stigning, men tror på, at både FUHAs
og skolens tætte kontakt med praktikstederne fastholder virksomhederne opmærksomhed på behovet for flere
uddannelsesaftaler.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige
udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Industrioperatør
7.12.2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
2,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
2,40%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Beskæftigelsen er på et højt niveau og et udtryk for at den ufaglærte Industrioperatør typisk
fortsætter i samme beskæftigelse efter afsluttet Industrioperatøruddannelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Virksomhederne automatiserer produktionen, og som konsekvens heraf stilles større og større krav
til datahåndtering i Industrioperatørens arbejde.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
6,00%
10,10%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
80,00%
188
87,60%
234
elever i aftale
Uddannelsesaktive
19,60%
46
10,90%
29
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,40%
<3
1,50%
4
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
321
328
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,40%
53
6,60%
19

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Andelen af uddannelsesaktive elever i skolepraktik er faldende fra 2016-2017, samtidig med at det
samlede antal uddannelsesaftaler med elever fra GF2 er steget.
Det faglige udvalg glæder sig over udviklingen og er særligt opmærksom på udsving.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Det faglige udvalg vurderer at der er et ikke forløst elev- og praktikpladspotentiale i industrien. På
den baggrund har det faglige udvalg blandt andet planlagt et branchemøde i region Midtjylland.
Branchemødet har til formål at samle en række virksomheder, kommuner og erhvervsskolen
Tradium i et samarbejde om at udbrede kendskabet til Industrioperatøruddannelsen. Endvidere
skal branchemødet medvirke konkret til at øge antallet af elever- og praktikpladser i regionen.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
a) På baggrund af den teknologiske udvikling i industrien vurderer fagligt udvalg et behov for at
justerer i uddannelsens overgangskrav og slutkompetencer. (digitalisering, datahåndtering)
b) Revision af AMU-kurser jf. Trepart III

a) Ændring af uddannelsesbekendtgørelsens § 3 og 4:
Udvalget vil tilføje et kompetencemål til uddannelsen, der tydeliggør behovet for kendskab til nyeste
krav til håndtering af data og dets indflydelse på industriel produktion,
- Datahåndtering skrives ind i slutkompetencemålene.
- Overgangskrav svarende til minimum AMU-kurset intro til digitalisering implementeres.
- Manuelle bearbejdningskompetencer fremgår kun i bekendtgørelsens §1. Dette skal også skrives
ind i bekendtgørelsens § 3 og §4.
b) Ændring i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 som konsekvens af revision af AMU-kurser i
trepart III.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
Kvalifikationer i undervisning i datahåndtering

X
X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget har i 2017 gennemført projektet ”flere faglærte industrioperatører til industrien”. Projektet
har fået bevilliget et tilskud fra STAR. Derudover har udvalget bidraget til at udføre supplerende
aktiviteter, der skulle medvirke til projektets målopfyldelse om flere faglærte Industrioperatører til
industrien
Som led i indsatsen blev markedsføringsmateriale udviklet målrettet projektets målgrupper og en
række virksomheder besøgt og kontaktet telefonisk. Herudover blev der er blevet etableret netværk
mellem jobcentre, 3F afdelinger og skolernes praktikpladsopsøgende medarbejdere.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Industriteknikeruddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
8,10%

1
348 af 742

Sags nr. 18/14710

[Industriteknikeruddannelsen]

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg noterer med tilfredshed, at ledighedsgraden for
industriteknikeruddannelsen ligger under den gennemsnitlige ledighedsgrad for
erhvervsuddannelserne på 9,1 %.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Metalindustriens Uddannelser ser industri 4.0 som ”værktøjet” til en - for Danmark - industrielt
styrket konkurrence- og globaliseringspositionering. Med industri 4.0 værktøjer sikrer vi mere
produktivitet i flere af døgnets timer med især automation og robotintegration og dermed flytter vi
fokus fra evnen til udelukkende at fremstille hurtigere og billigere til også at producere bedre, i en
højere kvalitet og mere kundespecifikt. Industriteknikere vil i høj grad blive de direkte, synlige og
aktive praktiske aktører i implementeringen af industri 4.0. Industriteknikeruddannelsen kan
heldigvis - med dens fleksible opbygning indeholdende bl.a. 10 ugers valgfri uddannelsesrettede
specialefag, der bygger oven på et solidt kernefagligt bearbejdningsteknisk grundfundament,
kvalifikationsdække et bredt job- og kompetenceområde i metal- og maskinindustrien. Derfor
fremstår industriteknikeruddannelsen også fremadrettet, som et attraktivt
erhvervsuddannelsestilbud med vidtfavnende karriereudviklingsmuligheder.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
9,60%
7,40%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
75,30%
220
81,30%
257
elever i aftale
Uddannelsesaktive
21,90%
64
17,10%
54
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
2,70%
8
1,60%
5
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
480
429
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
12,30%
41
17,10%
65

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Metalindustriens Uddannelsesudvalg noterer med tilfredshed, at ledighedsgraden for
industriteknikeruddannelsen ligger under den gennemsnitlige ledighedsgrad for alle
erhvervsuddannelserne på 9,1 %.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg finder hverken tallene for:




Uddannelsesaktive elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive elever registreret som praktikpladssøgende 3 måneder efter afsluttet
grundforløb eller
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb

Som værende særligt opmærksomhedskrævende.
Udvalget noterer sig en svag stigning i antallet af elever, der falder fra 3 mdr. efter afsluttet GF2.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget er optaget af at øge antallet af elever, der dimitterer fra uddannelsen. Udvalget glæder
derfor over, at alle bestræbelserne som organisationerne, erhvervslivet, skolerne og særlige aktører
som eksempelvis virksomhedernes og skolernes supportteam udøver for at øge optaget specifikt
på industriteknikeruddannelsen i disse år.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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For at øge rekrutteringen til uddannelsen arrangerer MI hvert år en ML-prisuddeling, hvor dygtige
talenter inden for industriens områder hædres. Dette event er i høj grad med til at synliggøre
udvalgets erhvervsuddannelser og skærpe den faglige stolthed til fagene.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg synliggør desuden en række af vore vigtige
erhvervsuddannelserne ved det årlige DM i Skills arrangement. Her lægger vi betydelige kræfter i
understøtning og afvikling af fem konkurrencefag i april måned 2019. I forbindelse med DM i
Skills udarbejdes der flyers om uddannelserne målrettet nye elever.
Udvalget vil følge med i udviklingen i antallet af elever, der falder fra 3 mdr. efter afsluttet GF2.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er i de senere år blevet opmærksom på forskellige udfordringer
med svendeprøven på industriteknikeruddannelsen. Kort resumeret handler det bl.a. om:








De individueller prøvers differentierede sværhedsgrad
Organiseringen med frit opgavevalg
Organiseringen af projekt opgaven
CAM programmernes udvikling
Ønsket om at gå fra et detailstyret projektoplæg til et mere innovativt svendeprøve
procesoplæg
Projektrapportens status
Projektfremlæggelsens status

Metalindustriens Uddannelsesudvalg er derfor nu i gang med et udviklingsarbejde herom som
omfatter
 Ny-udvikling af 10 individuelle kvalifikationsnivellerede opgaver til
o konventionel fræsning
o konventionel drejning
o CNC drejning
o CNC fræsning
 Ajourføring af skuemestervejledningen vedr. Projektrapportens status, Projekt fremlæggelsen
samt bedømmelsen heraf
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Samt en Ajourføring af svendeprøve vejledningen vedr. elevernes opgavevalg, præcisering af
rammerne for svendeprøven. Herunder at gå fra gamle (ramme) projekter til et
projektgrundlag, som er mere styrkende for elevernes innovations udvikling.

Udviklingsarbejdet medfører, at uddannelsesbekendtgørelsen skal opdateres.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg reviderede i 2018 formuleringerne i
uddannelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 3, grundet ændringer i lov om erhvervsfaglig
studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX). Desuden er
uddannelsesbekendtgørelsen pr. 1. august 2018 blevet ændret grundet nye EUV-regler ligesom der i
samme moment, er foretaget en ajourføring af uddannelsens valgfri specialefag som nu er indskrevet
i uddannelsesordningen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Karrosseriuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
9,60%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer sig et pænt fald i ledighedsgraden for færdiguddannede. Beskæftigelsesfrekvensen
steg fra 2015 til 2016, og det kan tyde på en positiv udvikling mere generelt.
I forbindelse med reformen i 2015 skete der et stort fald i tilgangen til uddannelsen. Det er herefter
gået lidt frem med tilgangen, uden at den har nået niveauet for årene op til reformen. Der er behov
for faglært arbejdskraft i branchen, og uddannelsen er udpeget som fordelsuddannelse i 2017 og
2018, med det formål at gøre uddannelsen mere synlig. Det er endnu for tidligt, at se eventuelle
virkninger af disse tiltag, selvom tilgangen til uddannelsen, jf. tabel 1.2 er steget fra 2016 til 2017.
Derudover glæder det faglige udvalg sig over, at faget deltager som konkurrencefag på DM i skills
igen i 2019.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej.

2

357 af 742

Sags nr. 18/14710

[Karrosseriuddannelsen]

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
9,10%
3,80%
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
88,00%
22
89,80%
53
aftale
Uddannelsesaktive elever i
12,00%
3
10,20%
6
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
37
62
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
16,70%
5
11,90%
8

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget bemærker den positive udvikling på praktikområdet, i og med at der er sket en mere end
en fordobling af antallet af uddannelsesaktive elever, der er i aftale, samtidig med at andelen af
elever i skolepraktik også er faldet.
Udvalget ser udviklingen som udtryk for, at der er stor efterspørgsel på faglærte med kompetencer
inden for denne uddannelse.
Udvalget noter sig desuden den positive udvikling, at andelen af de elever, der falder fra, er faldet
fra 2016 til 2017.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
På baggrund af udviklingen i tallene for praktik, vurderer udvalget ikke, at der er behov for at
igangsætte indsatser på dette område næste år.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej

X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Der er i dag uoverensstemmelse mellem de betegnelser for karrosseriuddannelsen, der bliver
anvendt i bekendtgørelsen, og de der bliver anvendt i praksis blandt aftagere og medarbejder på
arbejdsmarkedet. En ændring i titlerne – så de reflekterer anvendte termer - er væsentlig, da det er
dem som brancen identificerer sig med, og som skaber genkendelighed i forhold til de faglige
kompetencer hos de centrale aktører i branchen.
Behovet for ændringerne er belyst gennem dialog og indsamling af information fra branchen og
hovedforløbsskolerne.
På den baggrund ønsker det faglige udvalg at ændre uddannelsens titel og titlerne på specialerne til
følgende
Ny

Eksisterende (BEK nr. 420 af 13/05/2016)

Titel: Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelsen til karrosseritekniker

Titel: Bekendtgørelse om
karrosseriuddannelsen

Specialer (§1, stk. 3):

Specialer (§1, stk. 3):




Karrosseritekniker med speciale som
karrosseriopretter



Karrosseriopretter



Karrosseribygger

Karrosseritekniker med speciale som
karrosseribygger

5
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsen er udpeget som fordelsuddannelse i 2017 og 2018, med det formål at gøre uddannelsen
mere synlig. Uddannelsen deltager desuden ved DM i skills, ligeledes med det formål at blive mere
synlig. Det er endnu for tidligt, at se eventuelle virkninger af dette. Udvalget vil følge udviklingen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelse
Kontoruddannelse med specialer
28. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,10%

363 af 742

Sags nr. 18/14710

[Kontoruddannelse med specialer]

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Beskæftigelsen for nyuddannede inden for kontoruddannelsen har i flere år været stabil, og
beskæftigelsesfrekvensen (incl. syge/barsel) fra 2016 og 2017 er tilsvarende henholdsvis 0,83 og
0,82. Uddannelsen kan gennemføres med skolepraktik, og ca. 200 ud af 3.000 elever er i
henholdsvis 2014 og 2015 blevet uddannet i skolepraktik, hvilket generelt påvirker den samlede
ledighedsgrad i negativ retning. De nyuddannede fra 2014 og 2015 er elever på ”gammel ordning”,
før der blev indført et obligatorisk EUX-forløb på kontoruddannelsen for at imødekomme de
øgede kompetencekrav til administrative medarbejdere. Det er derfor tilfredsstillende, at
beskæftigelsessituationen for de nyuddannede efter gammel ordning fortsat er stabil og god.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Udvalget ser en fortsat udvikling i de administrative funktioner i takt med blandt andet den
fortsatte digitalisering i alle led og arbejdsfunktioner i virksomhederne/institutionerne. I
virksomhederne/institutionerne betyder den fortsatte digitalisering optimering og effektivisering af
arbejdsgange, men det betyder også, at der er et innovationspotentiale i forhold til vækst og
udvikling, og det faglige udvalg arbejder i disse år med, hvordan kontoruddannelsen kan øge de
administrative medarbejderes kompetencer i forhold til disse ændringer, og hvilke kompetencer der
skal prioriteres i uddannelsen.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
7,40%
6,80%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
72,50%
1.023
70,50%
1.312
elever i aftale
Uddannelsesaktive
18,10%
255
18,50%
345
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
9,50%
134
11,00%
204
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
4.605
4.376
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
53,90%
1648
53,40%
2.136

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
De første opgørelser af overgang på det nye EUX-forløb har givet anledning til mange drøftelser
om datagrundlagets validitet og gisninger om, hvordan henholdsvis elever og praktikvirksomheder
har reageret på det nye EUX-forløb. Udvalget er bekendt med, at eud-aftalekredsen primo
december får en opfølgning på forårets opgørelser af overgangsfrekvens samt en undersøgelse af
adfærden hos hhv. elever og virksomheder og udvalget afventer pt. disse nye opgørelser.
Det faglige udvalg følger naturligvis situationen og søger at indsamle så mange data som muligt, og
har blandt andet også på møder med skoler fået aktuelle indtryk og vurderinger af udviklingen.
Men udvalget har endnu ikke et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af praktikpladssituationen.
Ændringen i 2015 fra et 2-årigt HG forløb for alle merkantile elever til et obligatorisk EUX-forløb
for kontoruddannelsen har været en stor omvæltning for alle, både de unge og deres forældre,
vejlederne i UU, grundskolerne, de udbydende skoler samt virksomhederne. Udvalget forventer
derfor, at der endnu vil gå nogen tid, før informations- og vejledningsindsatsen overfor elever og
virksomheder slår fuldt igennem.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Som nævnt ovenfor deltager det faglige udvalg i mange drøftelser om EUX-forløbet, og hvorvidt
henholdsvis eleverne søger praktikpladser, og virksomhederne efterspørger eleverne. EUX har
været en stor omvæltning på det merkantile område og kræver en stor informations- og
vejledningsindsats, og de merkantile faglige udvalg søgte derfor i fællesskab med 24 skoler i
efteråret 2018 et AUB-projekt med henblik på at gennemføre en stor landsdækkende indsats
overfor både EUX-elever og potentielle praktikvirksomheder. Projektet fik afslag fra AUB, men de
faglige udvalg forventer at genfremsende ansøgningen i foråret 2019. I dialogen med de udbydende
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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skoler ser de merkantile udvalg desuden et behov for at formidle de gode erfaringer, som nogle
skoler allerede har med EUX-forløbet, og hvordan indsatsen for at rekruttere de rette elever til
uddannelsen og fastholde eleverne som praktikpladssøgende kan tilrettelægges.
De merkantile faglige udvalg gennemfører desuden i vinteren 2018/19 en stor informationsindsats
om EUX overfor de praktikvirksomheder, der hidtil primært har rekrutteret elever med gymnasial
baggrund.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Talentspor
Reformen i 2015 fastlagde, at alle elever skal udfordres mest muligt, og at de faglige udvalg så vidt
muligt skal fastlægge uddannelserne med talentspor. Udvalget har allerede i flere år arbejdet med at
udvikle specialefag på det valgfrit højere niveau Ekspert, og der har været god efterspørgsel efter
flere af fagene. Efter drøftelser med brancherne vil det faglige udvalg oprette formelle talentspor
inden for specialerne Administration, Offentlig administration, Lægesekretær samt specialet
Spedition og shipping, hvor udvalget inddrager netop disse fag på Ekspertniveau.
Kravet til danskkundskaber
Det faglige udvalg justerede i sommeren 2018 sin uddannelsesbekendtgørelse, så studenter skal leve
op til samme dansk-krav som EUX-elever. Derfor blev det indføjet, at alle studenter skal have
gennemført grundfaget dansk eller et skandinavisk sprog på A-niveau.
Det faglige udvalg er efterfølgende blevet opmærksom på, at udenlandske studenter typisk ikke
gennemfører grundfaget Dansk A men en studieprøve i forlængelse af afslutningen på
Danskundervisning for udlændinge, og udvalget vil derfor justere kravet, så det bliver muligt at
sidestille studieprøven med Dansk A. Udvalget finder, at indholdet i danskundervisningen forud for
studieprøven i tilstrækkeligt omfang svarer til de kompetencer, som udvalget har opstillet med
kravet om Dansk A. Justeringen skal ses i sammenhæng med, at denne elevgruppe skal have en
udenlandsk uddannelse, der vurderes på niveau med en dansk gymnasial uddannelse.
Justering af valgfrie specialefag
Det faglige udvalg tilpasser løbende sit udbud af valgfrie specialefag til udviklingen inden for
brancherne, og udvalget forventer, at valgfrie specialefag inden for Administration, Offentlig
Administration og Lægesekretær skal justeres. Tilpasningen af valgfrie specialefag giver mulighed for
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at opsamle og imødekomme den meget differentierede udvikling i kompetencekrav, der sker inden
for de enkelte specialer og de virksomheder/institutioner, der benytter specialet.
Grundforløb til elever med hhx baggrund
Der er den 22. november 2018 indgået aftale om ”Fra folkeskole til faglært”, som blandt andet omfatter en
godskrivning af grundforløbet til hhx-studenter i de merkantile erhvervsuddannelser. Det faglige udvalg
indstillede den 15. maj 2017 i fællesskab med de faglige udvalg for Detailhandelsuddannelsen,
Eventkoordinatoruddannelsen og Handelsuddannelsen til Ministeren, at elever med hhx baggrund gives
standardmerit for hele grundforløbet, og det faglige udvalg bemærker, at det fortsat er det faglige udvalgs
indstilling og har noterer sig, at standardmeritten nu gennemføres som indstillet af det faglige udvalg.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
1. Talentspor inden for Administration, Offentlig Administration, Lægesekretær og Spedition
og shipping (§ 1 i uddannelsesbekendtgørelsen)
2. Standardmerit for grundforløbet til elever med hhx baggrund (§ 2, stk. 1 i
uddannelsesbekendtgørelsen)
3. Sidestilling af studieprøven jf. § 3, stk. 1 nr. 4 i bekendtgørelse om prøver inden for
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., nr. 150 af 27. februar 2018 med Dansk A i § 4,
stk. 2 i uddannelsesbekendtgørelsen
4. Justering af valgfrie specialefag i uddannelsesordningen
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

369 af 742

Sags nr. 18/14710

[Kontoruddannelse med specialer]

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
EUX
Med reformen fik kontoruddannelsen et obligatorisk EUX-forløb, og udvalget forventer, at det nye
kompetenceniveau bedre kan imødekomme kompetencekravene på arbejdsmarkedet. Der er endnu
kun indgået få aftaler med elever med EUX-baggrund, og det er endnu for tidligt at vurdere, hvordan
de faglærte med EUX-baggrund klarer sig på arbejdsmarkedet.
Krav til gennemført grundfag
Der er pr. 1. august 2018 fastlagt 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
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.
Det er endnu ikke muligt at evaluere effekten.
Overgangskrav for studenter
Samtidigt med justeringen for de elever, der gennemfører det obligatoriske EUX-forløb, er
grundforløbet for elever med en gymnasial eksamen justeret tilsvarende. Studenterne møder
fremover samme bestå-krav til grundfagene som elever på EUX-forløbet.
Samtidigt blev det præciseres, at studenter 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. Også denne justering havde til
hensigt at sikre, at alle elever med en gymnasial eksamen møder samme krav. Som nævnt ovenfor
under afsnit B, ønsker det faglige udvalg at justere denne bestemmelse, så studenter, der har
gennemført studieprøven, sidestilles med de studenter, der har gennemført grundfaget Dansk, niveau
A.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

370 af 742

Sags nr. 18/14710

Kranfører

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Kranfører

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201915
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen16

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

15

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

16

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg vurderer, at ledighedsgraden efter GF2 er ganske lav. Det faglige udvalg
vurderer, at årsagen til dette bl.a. er, at kun ganske få elever tilmelder sig GF2 inden for
uddannelsen. Langt de fleste elever tilmelder sig GF2 Vejgodstransport og qua enslydende GF2
kompetencer, giver dette adgang til hovedforløb i kranuddannelsen.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg vurderer, at der de nærmeste år ikke er behov for ændringer af skoledelen af
uddannelsen, hvis den nye certifikatstruktur på kranområdet fungerer efter hensigten. Hvad angår
praktikdelen følger det faglige udvalg udviklingen tæt, herunder den teknologiske udvikling.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive17 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
18
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
66,70%
<3
100,00%
7
aftale
Uddannelsesaktive elever i
33,30%
<3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
5
5
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
12,50%
1

17

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

18

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.19
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.
Det faglige udvalg forventer en stigning i antal elever de nærmeste år, idet uddannelsen blev sin
egen i 2015 i stedet for at være et speciale i Vejgodstransport. Det har givet mulighed for en mere
fokuseret indsat efter flere lærepladser og flere elever.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Uddannelsen er omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018, der skal skabe en
bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.

19

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:20

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
20

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen21?
Kranuddannelsen er oprettet som selvstændig uddannelse i 2015 og samtidig er den hidtidige
trindeling (trin 1 og trin 2) som speciale under Vejgodstransport blevet sammenlagt, så uddannelsen
nu indeholder 2 trin. Det betyder, at de kompetencer, den enkelte praktikvirksomhed efterspørger
for deres elever på et givent tidspunkt, nu kan imødekommes. Dette fungerer dermed efter
hensigten.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.

21

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Køletekniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,90%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
7,10%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer sig en svag stigning i ledighedsgraden for færdiguddannede. Stigningen skyldes
dog blot én person. Udvalget vurderer, at det er et normalt udsving, hvor der kan være særlig
personlige spørgsmål som giver anledning til den procentvise store stigning. Udvalget vurderer
ikke, at stigningen i ledighedsgraden giver anledning til ændringer i uddannelsens struktur eller
indhold.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen? Nej
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
2,30%
1,40%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
91,20%
31
100,00%
31
elever i aftale
Uddannelsesaktive
8,80%
3
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
46
49
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
20,90%
9
16,20%
6

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget vurderer ikke, at der er behov for strukturelle eller indholdsmæssige ændringer, på
baggrund af ovenstående data.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er ikke taget særlige initaitiv til en indsats, da udvalget vurderer, at der er en fin balance mellem
antallet af elever og praktikpladser.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Ved sidste revision blev det nye paragraf nummer på et af overgangskravene ikke ændret, og der er
et forkert uddannelses nr. i bilag 1.
De konkrete ændringsønsker er oplistet her:
 CØSA nr. i bilag 1 smed skal rettes til 1110.
 § 26 rettes til §17 i §3.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsesbekendtgørelsen er grundet nye EUV regler og pr. 1. august 2018, blevet ajourført.
Køletekniker uddannelsen vurderes af Metalindustriens Uddannelsesudvalg at være en uddannelse,
som passer godt til virksomheder der gennem EUV forløb og ordninger ønsker, at opkvalificere
deres voksne medarbejdere til EUD niveau. Køletekniker uddannelsen kan give disse medarbejdere
kvalifikationer, der gør dem mere attraktive i eksisterende og eller fremtidige jobs. Metalindustriens
Uddannelsesudvalg vil derfor fortsat have fokus på aktivitetsniveauet for uddannelsen og vil desuden
løbende, drøfte mulighederne i uddannelsen med vore netværk i kølebranchen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201922
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen23

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
9,50%

22

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

23

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
9,90%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er ganske høj beskæftigelsesfrekvens og at
ledighedsgraden kun er steget en lille smule siden 2016.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg følger tæt udviklingen og har senest været på en faglig studietur hos Coop i
Oslo for at undersøge vilkårene på markedet når et lager bliver fuldt automatiseret. Flere danske
virksomheder hælder til en delvis automatisering af lageret som en effektivisering af arbejdet, men
udviklingen sker langsomt, hvilket udvalget er opmærksomme på.
Udvalget vurderer, at det er på tide at se nærmere på branchens fremtidige udvikling. Og har på
baggrund af drøftelser besluttet at søge midler i UUL puljen med formålet at se nærmere på,
hvordan brancheområdet udvikler sig i den nærmeste fremtid. Ligesom at ansøgningen skal bane
vejen for en drøftelse af, hvilke faglige justeringer der bør finde sted for at sikre branchens faglige
behov og krav.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive24 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
11,00%
12,00%
25
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
70,70%
104
67,00%
207
aftale
Uddannelsesaktive elever i
28,60%
42
28,80%
89
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,70%
<3
4,20%
13
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
470
493
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,30%
33
25,20%
104

24

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

25

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.26
(Skriv udvalgets analyse her)
Det faglige udvalg er opmærksom på, at der har været en lille stigning i den gns. andel tid i
skolepraktik af alle igangværende aftaler.
Det faglige udvalg følger løbende udviklingen i antallet af elever i skolepraktik sammenholdt med
antallet af ledige praktikpladser.
Derfor er uddannelsen med i et landsdækkende og tværgående initiativ i TUR, der skal skabe en
bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger praktik.
Det faglige udvalg ser det meget positivt, at der er en stigning i antallet af elever der har en
uddannelsesaftale.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Det faglige udvalg er med i et tværgående initiativ i TUR i 2018-2020, der skal skabe en bedre
koordinering skolerne imellem omkring virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger
praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigtst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale og ikke skal starte / fortsætte i skolepraktik.
Brancheudvalget vurderer, at der er tale om en koordinering mellem virksomheder og skoler om
procedurer, der kan styrkes.

26

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:27

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
27

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen28?
Ingen uddannelsesændringer inden for de seneste tre år.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.
Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante

28

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for Landbrugets
Lederuddannelse
Landbrugsuddannelsen
07.12.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej
1

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter
fuldførelsen af uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
7,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,70%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er pt. stor efterspørgsel på arbejdskraft i landbruget – både ufaglærte, faglærte og
produktionsledere og erhvervet melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der er pt. i alle
brancher en forholdsvis høj beskæftigelse og tilsvarende som det sker i andre brancher har en del
erfarne medarbejdere og faglærte inden for branchen søgt beskæftigelse i andre erhverv – fra
landbruget har tidligere medarbejder især søgt over i entreprenørbranchen og industrien.
Arbejdskraftbehovet bliver delvist løst ved at ansætte medarbejdere fra tredje lande via forskellige
ordninger og fra EU-lande.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Strukturudviklingen i landbrugserhvervet går pt. i flere retninger. En del af landbrugsbedrifterne bliver stører og stører med stor specialiseret grise- mælke- eller planteproduktion, herunder bedrifter
med alene produktion af grøntsager, gulerødder, kartofler m.m. Produktionen kan være delt op på
mange ejendomme spredt over et større geografisk område. Produktionsgrundlaget giver mulighed
for at investere i maskiner og nutidig teknologi. Produktionen kan både være konventionel og økologisk.
For en anden gruppe af bedrifter går udvikling mod mindre specialproduktioner med evt. direkte salg
til forbrugerne i gårdbutikker, nethandel m.m. Produktionen kan omfatte mange forskellige produkter eksempelvis grøntsager, frugt og bær, kød fra frilandsgrise, geder og får – dertil kommer ”produkter” i relation til oplevelsesøkonomi. Produktionen kan være med baggrund i naturpleje og oplevelser
i relation hertil. Produktionen kan både være konventionel og økologisk
Ejerformen for de forskellige bedrifter er forskelligt og omfatter både enkeltmandsejet, interessentskaber, aktieselskaber, anpartsselskab m.m.
Udviklingen betyder at de forskellige typer landbrugsbedrifter har behov for medarbejdere med forskellige faglige kompetencer og spidskompetencer. Behovet for henholdsvis faglærte og ufaglærte
medarbejdere og ledere på de enkelte bedrifter er i høj grad afhængig af produktionsform og størrelse
samt graden af anvendelsen af nutidig teknologi.
2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
98,80%
716
99,70%
768
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever regi1,20%
9
0,30%
<3
streret som praktikpladssøgende 3 måneder efter afsluttet grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
561
635
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
23,70%
225
24,60%
251

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Udvalget kan ud fra de bagved liggende tal for 2017 for de enkelte skoler se, at der er stor forskel i
den andel af elever som efter 3 måneder ikke er overgået til hovedforløbet. Målt i procent varierer
andelen af elever som ikke overgår til hovedfoløbet på de enkelte skoler fra 6,5% til 72,7%.
Procenttallene skal dog ses i relation til antal elever der har afsluttet grundforløbet på de enkelte
skoler. Skoler med få elever på grundforløbet har en forholdsvis stor andel af elever som ikke
fortsætter på hovedforløbet, hvilket medfører en høj procentsats. For de øvrige skoler varierer
procentsatsen fra 6,5% til 41,2%
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Jordbrugets Uddannelser har af AUB fået bevilliget 475.000 kr. til aktiviteter vedrørende fastholdelse
af elever i uddannelsen. Landbrugsuddannelsen er udpeget som fordelsuddannelse på grund af gode
praktikpladsmuligheder og efterfølgende beskæftigelse. Der er på nuværende tidspunkt skoler der
ikke kan få dækket områdets praktikpladser med tilstrækkeligt antal elever. Jordbrugets Uddannelser
samt skoler der udbyder grundforløbet til landbrugsuddannelsen igangsætter derfor aktiviteter der
skal få flere elever til at blive i landbrugsuddannelsen efter GF2.
Aktiviteter i forbindelse med fastholdelse af eleverne på GF2 landbrug vil være informationsmøder,
branchedage samt virksomhedsbesøg og hjælp til match med den helt rigtige praktikvært

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducerede krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter
intentionen 7?
Udvalget har ikke inden for de seneste 3 år foretaget større væsentlige uddannelsesændringer eller
igangsat særlige indsatser. Landbrugsuddannelsen er som tidligere nævnt en fordelsuddannelse.
Udvalget har inden for de seneste 3 år foretaget mindre ændringer i den afsluttende prøve på trin 2, 3
og 4 og samtidig ændret i fagsamensætningn på trin 4. På uddannelsens trin 2 er der indsat et nyt fag
”Naturpleje og naturforvaltnin”. Der er indsat ekstra mål omkring innovation og specialet
Jordbrugsmaskinfører har fået en ekstra uges skoleundervisning.
Det er udvalgets opfattelse at ændringerne fungerer efter intentionerne.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ
og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Lastvognsmekaniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
11,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,80%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget er meget tilfreds med den positive udvikling i ledighedsgraden på uddannelsen.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Udvalget forventer stor efterspørgsel på lastvognsmekanikere i fremtiden, pga. at mange aktive
lastvognsmekanikere vil gå på pension i de kommende år.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
2,30%
0,70%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
86,30%
69
93,80%
122
elever i aftale
Uddannelsesaktive
11,30%
9
3,80%
5
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
2,50%
<3
2,30%
3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
48
82
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
11,10%
10
11,60%
17

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget er særdeles tilfreds med udviklingen, andelen af uddannelsesaktive elever i aftale i
perioden er steget meget kraftigt, samtidig med at andelen af elever i SKP er faldet. Ligeledes er
tilgangen til GF2 steget markant.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
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.
Lastvognsmekaniker vil igen i år deltage som demonstrationsfag på den store uddannelsesmesse,
DM i Skills, der finder sted i Næstved i april 2019. Vi deltog for første gang i januar 2018, og det
gav stor opmærksomhed om uddannelsen.
Uddannelsen forventes justeret i de kommende år i forbindelse med introduktion af nye busser og
lastvogne fremdrevet af alternative drivmidler fx brint, gas og el.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Den teknologiske udvikling inden for lastvognsbranchen går meget hurtigt og det skaber øgede
kompetencekrav til de faglærte. Udvalget har derfor, de seneste år etableret talentspor og flere
højniveaufag på uddannelsen. Endvidere har udvalget arbejdet for at etablere ækvivalerende
grundforløb på uddannelsen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Lufthavnsuddannelsen

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201929
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen30

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
0,90%

29

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

30

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
2,70%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ændringen i ledighedsgraden på uddannelsen fra 2016 til 2017 holder fortsat området langt under
landsgennemsnit. Det faglige udvalg vurderer, at antal af allerede ansatte medarbejdere, der
gennemfører uddannelsen er faldet, hvilket kan have betydning for ændringen af ledighedsgraden.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg vurderer, at der de nærmeste år ikke er behov for ændringer af skoledelen af
uddannelsen, idet der er gennemført en større revision af uddannelsen i 2018.
Det faglige udvalg følger udviklingen tæt, herunder den teknologiske udvikling.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive31 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
32
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
62,50%
160
61,50%
8
aftale
Uddannelsesaktive elever i
31,30%
80
15,40%
<3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
6,30%
16
23,10%
3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
49
45
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
25,40%
87
60,60%
20

31

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

32

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.33
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.
Det faglige udvalg forventer et fald i antal elever, som 3 måneder efter gennemført GF2 ikke har
en uddannelsesaftale, idet uddannelsen er blevet mere atraktiv for praktikvirksomhederne med
nedlagt trindeling og mere fleksible uddannelsesveje, se pkt. 4.
Det er ikke alle elever, der gennemfører GF2, som kan få ansættelse i en lufthavn efter
sikkerhedstjek af PET. Det er derfor naturligt, at der altid vil være en vis mængde elever, som ikke
får uddannelsesaftale.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Uddannelsen er omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018, der skal skabe en
bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.

33

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:34

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
34

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen35?
Der er i 2018 sket en større ændring af uddannelsen, så der i flere af specialerne nu er 2 veje til
faglært niveau. Enten indeholder elevens uddannelse kørekort C samt grundlæggende
kvalifikationsuddannelse, i alt knap 10 uger eller elevens uddannelse har fokus på LEAN,
forretningsforståelse m.m. Dertil kommer de relevante obligatoriske specialefag, der kendetegner det
enkelte speciale.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.

35

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Maritime håndværksfag
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
14,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,00%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget har bemærket den positive udvikling, der er i ledighedsgraden fra 2016 itl 2017, idet den
er faldet med knap en tredjedel.
Uddannelsen er lille, men dækker et behov for faglært arbejdskraft. Tilgangen til hovedforløbet på
uddannelsen har ligget nogenlunde stabilt de sidste seks år.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
19
100,00%
9
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
24
29
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
55,80%
24
30,80%
4

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Der er ingen skolepraktik på uddannelsen.
Udvalget glæder sig over den positive udvikling, der er sket i forhold til frafald af eleverne på
uddannelsen, idet dette er gået fra 24 elever i 2016 til 4 i 2017.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er ingen særlige udfordringer i forhold til praktikpladser i uddannelsen. Eleverne på
uddannelsen er meget mobile, og generelt set parate til at tage en praktikplads i andre regioner i
Danmark, end den som landsskolen ligger i.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Nej.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Træindustriens Uddannelsesudvalg
Maskinsnedker
07.12. 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,10%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,10%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ledighedsgraden for maskinsnedkere er steget 2 procentpoint fra 2016 til 2017. Der kan også
konstateres et mindre fald i beskæftigelsesfrekvensen (inkl. syge/barselsfrekvens) fra 0,85 i 2015 til
0,81 i 2016. Det faglige udvalg kan ikke pege på hvilke årsager, der kan ligge bag stigningen på 2
procentpoint for ledighedsgraden. Overordnet set mener det faglige udvalg ikke, at der er grund til
bekymring, eftersom ledighedsgraden er pænt under gennemsnittet for erhvervsuddannelser generelt.
Vi oplever, at der generelt er stor efterspørgsel på uddannede maskinsnedkere.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Træ- og møbelindustrien i Danmark har oplevet og oplever stadig en positiv udvikling. Afsætningen
af møbler til både hjemmemarkedet og eksportmarkederne er således i vækst. Den danske
møbeleksport er vokset med 25 pct. fra 2013 til 2017 (Konjunkturbarometer træ- og møbelindustrien
2018). Især er der i branchen en øget automatisering, som fører til anvendelse af nye teknologier,
blandt andet brug af robotter og endnu mere CNC styret teknologi. Disse ændringer antages at få
betydning for branchens behov for uddannet arbejdskraft samt for yderligere kompetencekrav til
medarbejderne. Maskinsnedkernes spidskompetencer ligger indenfor brugen af de nye teknologier,
såsom CNC styret teknologi, og anvendelse af robot, som der er brug for i fremtiden. Det faglige
udvalg forventer derfor, at behovet for udlærte maskinsnedkere vil stige. Dette kan også aflæses i en
stigning på 18% i antallet af igangværende elever i ordinære aftaler fra 2016 til 2017. Den CNC
styrede teknologi har været anvendt i mange år på de mellem- og store virksomher. En ændring der
er set i de senere år er, at mindre virksomheder og værksteder nu også investerer i CNC-maskiner.
Teknologien er faldet i pris, og dermed begynder mindre virksomheder også at efterspørge
maskinsnedkere.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
7,90%
8,10%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
85,20%
23
90,60%
48
aftale
Uddannelsesaktive elever i
14,80%
4
9,40%
5
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
54
67
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
6,90%
2
8,60%
5

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Gns. andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler
Den gennemsnitlige andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler er meget lav, og skyldes først
og fremmest de elever, som kommer i skolepraktik mellem to korte aftaler.
Uddannelsesaktive elever i aftale – skolepraktik – praktikpladssøgende
Andelen af uddannelsesaktive elever i aftaler ligger på over 90% og er steget 5 procentpoint fra 2016
til 2017. Andelen af uddannelsesaktive elever i skolepraktik ligger på under 10 %, og er faldet fra
14,8% til 9,40%.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er mangel på elever til de ledige praktikpladser for maskinsnedker. Iflg. udvalgets oplysninger er
der konstant mellem 15-20 ledige praktikpladser inden for maskinsnedkeruddannelsen fortrinsvis i
Jylland og på Fyn, hvor tyngden af virksomheder inden for træ og møbelindustrien er. Det faglige
udvalg har bl.a. arbejdet på at øge antallet af skoler, der udbyder GF2 for maskinsnedkeruddannelsen.
I forbindelse med udbudsrunden blev der godkendt tre nye skoler, der udbyder GF2 inden for
maskinsnedkeruddannelsen, fordelt geografisk i Nordjylland, Vestsjælland og i København. En fjerde
skole i Østjylland er i øjeblikket ved at gennemføre en høringsrunde, for at kunne udbyde GF2 for
maskinsnedkere som udlagt undervisning, ved at låne godkendelsen fra en anden skole. Samlet set vil
det betyde, at antallet af GF2 skoler inden for maskinsnedkeruddannelsen er blevet øget fra 5 til 9.
Samtidig med at der er ledige praktikpladser inden for maskinsnedker, er der en del
skolepraktikelever 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
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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ønsker. En af problematikkerne omkring manglen på elever er også, at en del af de ledige
praktikpladser geografisk ligger i yderområder i forhold til grundforløbselevernes bopæl. I forhold til
de ledige praktikpladser kontakter sekretariatet løbende skolerne i forhold til at få grundforløbselever
og skolepraktiklever til at søge de ledige praktikpladser.
Derudover er det faglige udvalg i gang med en stor markedsføringskampagne omkring
maskinsnedkeruddannelsen i form af film, annoncer og Facebookambassadører, for at udbrede
kendskabet til uddannelsen.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
De tidligere trin i Maskinsnedkeruddannelsen; Produktionsassistent (døre og vinduer) og
Produktionsassistent (møbel) blev ændret til to korte specialer på 2 år med bekendtgørelsen i april
2017.
Årsagen var, at de som specialer opfylder virksomhedernes behov for uddannede
produktionsassistenter, det gælder både døre- og vinduesvirksomheder og møbelvirksomheder.
Branchen er meget tilfreds med ændringen med undtagelse af afkortningen på 10% for EUV som
betyder at skoleperioderne på 15 uger afkortes til 13,5 uger. Årsagen er, at der er tale om relativt få
skoleuger, og at det er meget vanskeligt at nå slutmålene, og dermed sikre kvaliteten i uddannelsen, når
2 ½ uge af skoleundervisningen skæres bort.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Det faglige udvalg ønsker med baggrund i EUD-bekendtgørelsen § 27 Stk. 2, at ansøge om, at
Undervisningsministeriet tillader, at de to korte specialer Produktionsassistent (døre og vinduer) og
Produktionsassistent (møbel) får afkortet skoleundervisning med mindre end 10 pct. for EUV. så
skoleundervisningen for de to-årige specialer bliver på 15 uger.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstiden for EUV Produktionsassistent (døre
og vinduer) og Produktionsassistent (møbel) bliver
forlænget med 2 ½ uge, således at de får 15 uger, som er
den almindelige undervisningstid. Der er 27
igangværende elever på de to specialer. Ud af dem er der
8 igangværende EUV2 og ingen igangværende EUV1
(EasyP 07.12. 2018).
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Udvalget fik i 2017 ændret i bekendtgørelsen i forhold til vægtningen af teori og praktik i det samlede
resultat af svendeprøven. Ændringen har indtil videre vist sig at fungere efter intentionen, men kun få
elever har indtil videre været til svendeprøve, hvor ændringen er trådt i kraft.
De tidligere trin i Maskinsnedkeruddannelsen; Produktionsassistent (døre og vinduer) og
Produktionsassistent (møbel) blev ændret til to korte specialer på 2 år med bekendtgørelsen i april 2017.
Årsagen var, at hvis de to trin 1 produktionsassistenter udgjorde en delmængde, ville disse uddannelser
ikke opfylde virksomhedernes behov for uddannede produktionsassistenter, det gælder både døre- og
vinduesvirksomheder og møbelvirksomheder. Branchen er meget tilfredse med
ændringen med undtagelse af afkortningen på 10% for EUV som betyder at skoleperioderne på 15 uger
afkortes til 13,5 uger. Det er meget vanskeligt at nå slutmålene i uddannelsen, og dermed sikre
kvaliteten i uddannelsen, når 2 ½ uge af skoleundervisningen skæres bort. Både branche og fagligt
udvalg har derfor et stort ønske om at få en mindre afkortning end 10% for EUV.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Grafisk Uddannelsesudvalg
Mediegrafiker

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
16,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
11,80%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er stigende men samlet set fortsat påvirket af en lavere
beskæftigelsesfrekvens for SKP. Dermed vil en større indsats for flere praktikpladser og efterlevelse
af EMMA-kriterier have en mærkbar effekt for den samlede beskæftigelsesfrekvens. Ledighedsgraden
for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen er faldende og nærmer sig den gennemsnitlige
ledighedsgrad. I dimensioneringsberegningerne har uddannelsen en positiv modelparameter og
udvalget vurderer også, at arbejdsmarkedet fortsat efterspørger de færdiguddannede, men også
ledighedsgraden kan være påvirket af antallet af elever fra SKP.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Med henvisning til udviklingsredegørelsen fra 2018 er der i uddannelsen foretaget tilpasninger til de
relevante ændringer. Dialogen med branchen og skolerne viser, at behovet for at indarbejde
kommunikation til de sociale medier herunder videoproduktion og redigering i uddannelsen skal
undersøges nærmere.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
31,30%
31,70%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
34,10%
84
27,10%
51
aftale
Uddannelsesaktive elever i
63,00%
155
71,30%
134
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
2,80%
7
1,60%
3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
225
164
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
10,90%
30
13,00%
28

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Udvalget har ingen entydige forklaringer på den negative udvikling i tallene, men følger løbende med
i tilgangen og antallet af praktikpladser. Det er stadig udvalgets opfattelse, at vi gerne se en mere aktiv
indsats fra skolerne i forhold til det opsøgende arbejde, hvor vi særligt oplever, at organiseringen af
det opsøgende arbejde er en udfordring for det tætte samarbejde, udvalget har haft og stadig forsøger
at opretholde med de opsøgende medarbejdere.
Tallene er også stadig et udtryk for, at uddannelsen i forbindelse med reformen i 2015 ændredes fra
at have et grundforløb på 40 uger til et på 20 uger, så to grundforløbsoptag sluttede på samme tid.
Dette førte til en midlertidig stigning i antallet af SKP-elever. Derudover må adgangsbegrænsningen
på uddannelsen forventes at være medvirkende til en bedre balance imellem tilgang til uddannelsen
og antallet af praktikpladser.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget har i løbet af 2017 og 2018 gennemført en markedsføringskampagne ”Har du trang til at
skabe” som kan ses på www.grafiske-karriereveje.dk. Udvalget planlægger at videreføre kampagnen
som en digital markedsføringsindsats i 2019 målrettet virksomheder og potentielle elever.
Udvalget vil fortsætte samarbejdet med skolernes opsøgende medarbejdere, herunder et årligt møde
med opfølgning og erfaringsudveksling.
Derudover henvises til udviklingsredegørelsen for 2016 med omtale af de generelle handlinger til
tilvejebringelse af praktikpladser i godkendte og ikke godkendte virksomheder.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
På baggrund af det udviklingsarbejde med beskrivelse af 4. hovedforløb, der blev beskrevet i
udviklingsredegørelsen for 2018, er der i samarbejde med skolerne lavet nye fagbeskrivelser på
hovedforløbet og en model for tematiserede forløb og svendeprøven. Der er i den forbindelse et
behov for at ændre teksten om den afsluttende prøve i bekendtgørelsen.
Der er behov for at evaluere og præcisere bedømmelsesformen på de uddannelsesspecifikke fag i
hovedforløbet. Det vil der blive fulgt op på i løbet af 2019.
Som det fremgår af punkt 1, er der konstateret et behov for at indarbejde kommunikation til de sociale
medier herunder videoproduktion og redigering i uddannelsen. Dette vil der også blive fulgt op på i
løbet af 2019.

Uddannelsesbekendtgørelsen ønskes ændret i § 6, stk. 2.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Udvalget har i 2017 og 2018 gennemført en markedsføringskampagne (se også punkt 2) overfor
potentielle elever og virksomheder med henblik på at tiltrække flere elever og skabe flere praktikpladser.
Det er ikke alle de opsatte mål for indsatsen der er nået. Men udvalget og branchen ønsker at fortsætte
indsatsen tilpasset erfaringerne fra den hidtidige periode. Se www.grafiske-karriereveje.dk.
De gennemførte uddannelsesændringer i forbindelse med reformen og som blev implementeret i
uddannelsesordningen fra januar 2017 er lykkedes. Der er sket en tilpasning, der giver mening i forhold
til udviklingen på arbejdsmarkedet. Se endvidere punkt 5 i udviklingsredegørelsen for 2018.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Mejerifagets Fællesudvalg
Mejerist

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her.
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
5,50 %

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
2,00 %
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her.
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ledighedsgraden blandt mejerister er 0,9 pct., hvilket vurderes som meget tilfredsstillende. Det er
udvalgets oplevelse, at der generelt er stor efterspørgsel efter medarbejdere med en
erhvervsuddannelse som mejerist - også i andre brancher end mejeriindustrien.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er stor fokus på globalisering, digitalisering og procesoptimering i mejeriindustrien.
Robotter indføres i stadig stigende grad, hvor det er hensigtsmæssigt bl.a. for at kunne imødekomme
konkurrencen på et globaliseret marked. Det betyder, at mejeristers arbejde, særligt på de større
driftssteder, i stadig større omfang også omfatter, overvågning af procesanlæg, udtræk af data, og
datas anvendelse i forhold til fejlfinding, optimering mm.
Der har i de senere år været en tendens i forhold til, at mindre driftssteder nedlægges og samles på
færre og større driftssteder. Omvendt satses i stigende grad på udvikling af nye produkter, både
forbrugerrettede og til fødevareindustrien. Begge dele indikerer behov for medarbejdere med
mejerifaglige kompetencer, herunder faglærte mejerister.
Der forventes et uændret behov for faglærte mejerister i mejeriindustrien på trods af effektivisering
og digitalisering, idet jobindholdets kompleksitet i stadig større grad kræver faglært arbejdskraft.
Netop derfor er der også i mejeriindustrien igangsat et større projekt omkring at uddanne ufaglærte
til industrioperatører, og der gennemføres løbende tiltag for også at udvikle faglærte mejeristers
kompetencer inden for bl.a. styring, regulering, overvågning, optimering og problemløsning.

2
437 af 742

Sags nr. 18/14710

Mejerist

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status tre mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som tre mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100 %
67
100 %
69
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0%
0
0%
0
registreret som praktikpladssøgende tre mdr. efter
afsluttet grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
87
95
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
20,20%
17
22,50%
20
Analyse af elevers status tre mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets 2. del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her.

Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Som det fremgår af ovenstående tabel, har alle mejerielever, som har gennemført grundforløb 2 og
som har ønsket at fortsætte på hovedforløb 1, indgået uddannelsesaftale med et praktiksted senest tre
mdr. efter grundforløbets afslutning. Tilgangen til mejeristuddannelsen har været stigende de seneste
år, hvorfor der skal arbejdes stadig hårdere på at skaffe praktikplads til alle, der måtte ønske at
fortsætte på et hovedforløb efter endt grundforløb.
Beskriv, hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status tre mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Mejerifagets Fællesudvalg har i 2018 godkendt flere nye virksomheder til at kunne uddanne
mejerielever, hvilket forhåbentlig vil bidrage til at løfte opgaven. Mejeristuddannelsen er begrænset af,
at andelen af virksomheder, der opfylder betingelserne for at kunne blive godkendt til at uddanne
mejerielever, er begrænset, og langt de fleste mejerier allerede bidrager til at uddanne mejerielever.
Derfor godkendes virksomheder, som relaterer sig til mejeriindustrien, og som har mejerister ansat,
samt meget små mejerier nu også som praktiksteder for en nærmere afgrænset periode.
Langt de fleste praktiksteder inden for mejeristuddannelsen er placeret på Fyn og i Jylland, hvilket
giver en regional skævvridning. Det er især en udfordring at skaffe praktikpladser på Sjælland og i
særdelshed i hovedstadsområdet, da antallet af mejerier og mejerirelaterede virksomheder er meget
begrænset i området.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej

X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
På mejeristuddannelsen tilbydes ekstra udfordringer fortrinsvis i form af højniveau fag og talentspor.
Tilbuddene henvender sig bl.a. til mejerielever med en gymnasial baggrund, men kan naturligvis
anvendes af alle elever uanset baggrund. Tilbuddene centreres i sagens natur omkring de mejerifaglige
kerneområder i mejeristuddannelsen. Det er forsat helt afgørende for den danske mejeriindustri, at
mejerifagligheden opretholdes på et højt fagligt niveau. Mejerikemi, hygiejne, fødevaresikkerhed,
mejeriteknologi mv. er stadig grundlæggende kompetencer i mejeristuddannelsen.
Der sker imidlertid store forandringer i mejeriindustrien i disse år, bl.a. som følge af digitalisering,
procesoptimering og globalisering.
For den enkelte mejerist er kompetencekravene også under forandring. Der kan iagttages et behov for,
at mejeristerne opnår yderligere nye kompetencer bl.a. indenfor:
• Styring, regulering og overvågning af procesanlæg.
• Optimering og problemløsning.
• Lean
• Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.
• Fremmedsprog.
For at sikre at mejerister også fremadrettet vil have stor faglig indsigt, vil kunne imødekomme
yderligere kompetencekrav og være efterspurgt på arbejdsmarkedet planlægger Mejerifagets
Fællesudvalg at kunne etablere et tilbud om op til fire ugers erhvervsrettet påbygning inden for
mejeristuddannelsen. En del af tilbuddene om erhvervsrettet påbygning bør udvikles inden for
rammen af det videncenter omkring procesteknologi, som er etableret i et samarbejde mellem EUC
Lillebælt og Kold College.
Der er et ønske om, at de op til fire ugers erhvervsrettet påbygning kan tilbydes fra 1. august 2019.
5
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Der udvikles fire ugers valgfri specialefag, som vil bidrage til at udvikle elevernes kompetencer inden
for en række mejerifaglige områder men også i forhold til styring, regulering og overvågning af
procesanlæg, automation, operatørstyret vedligehold, lean, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fremmedsprog
mm. Oplistningen er ikke udtømmende. Mejerifagets Fællesudvalg har endnu ikke lagt sig fast på
konkrete fag eller emner.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
Der kan eventuelt komme yderligere krav til udstyr i
forbindelse med udvikling af nye fag. Da fagene foreslås
udviklet inden for rammen af det Videncenter omkring
procesteknologi, som er etableret i et samarbejde mellem
EUC Lillebælt og Kold College, vil yderligere krav til
udstyr og økonomien i den forbindelse bl.a. afhænge af,
hvilke tilbud inden for procesteknologi, som EUC
Lillebælt er i besiddelse af.
Lærerkvalifikationer:
Det forventes, at der skal anvendes ressourcer til
uddannelse af undervisere i de nye fag.
Undervisningstid:
Undervisningstiden vil for dem, som vælger den
erhvervsrettede påbygning skal forøges med op til fire
uger.
Praktiktid:
Mejerifagets Fællesudvalg anbefaler, at praktiktiden for
elever, som ønsker at gennemføre erhvervsrettet
påbygningsfag reduceres med op til fire uger. Således at
det er et tilbud om yderligere op til fire ugers teoretisk
undervisning.
Andet, der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

X

X

X

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Uddannelsesordningen for mejeristuddannelsen blev ændret pr. 1. juli 2017, idet praktikmålene blev
ajourført og tilpasset. Det er for tidligt at vurdere om ændringen har haft den ønskede effekt.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og
Stukkaturfaget
Murer
5. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 1

1

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
13,60%

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,00%

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
I byggebranchen har der det seneste år været en stigende aktivitet, dette har medført en faldende
ledighed. Dette har medført at der nærmest af fuld beskæftigelse inden for murerfaget.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Med den tilgang af unge der pt er til faget forventes det at der i den nærmeste fremtid vil blive
mangel på faglærte murere.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 2 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
16,80%
9,40%
3
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
78,70%
307
85,40%
380
aftale
Uddannelsesaktive elever i
19,50%
76
13,00%
58
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
1,80%
7
1,60%
7
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
561
544
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
13,70%
62
12,60%
64

2

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

3

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 4
Antallet af elever i skolepraktik er faldende fra 2016-2017, og aktuelt (271118) er der 58 elever i
skolepraktik fordelt over alle 22 murerskoler, hvor Aalborg tegner sig for de 17 (LIS Easy P).
Udviklingen er, at branchen over hele landet mangler elever og har svært ved at få en elev. Flere
skoler melder at eleverne i stigende grad kommer med aftaler inden gf2 og at flere får en aftale i løbet
af grundforløbet.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Den største udfordring i faget generelt er, at der er for få elever der søger gf2 mureruddannelsen.
Branchen er bekymret for manglen på faglært arbejdskraft i fremtiden. Faget står overfor et
generationskifte og en stor del af arbejdsstyrken går på pension om få år. Det Faglige Udvalg og De
Lokale Uddannelsesudvalg arbejder på at skaffe flere eleven ind i faget. I 2018 har 12 LUU et
igangværende AUB projekt fokus er dels at få virksomhederne til at synliggøre ledige praktikpladser
og faget over for gf2 elever på andre uddannelser (faglig mobilitet) endvidere forsøges det at
praktikpladserne i højeregrad synliggøres på Praktikpladsen.dk. Deruodver deltager såvel FU som
LUU i landsdækkende og lokale arrangementer fx DM SKILLS, vejledingsarrangementer for
folkeskolelever og forældre m.m. Det Faglige udvalg afholder alle deres møder på skoleren 10 stk. i
alt gennem et helt år. Her samabejdes med det lokale uddannelsesudvalg og skolen. Og her
igangsættes initiativer for at få flere unge til at påbegynde uddannelsen.
Der er fortsat mange praktiksteder, der ikke har elever, ligesom mange virksomheder ikke er
praktikpladsgodkendt trods et praktikpladspotentiale. Den systematiske indsats med GF2 eud elever
har resulteret i, at langt flere elever har en uddannelsesaftale når GF2 er bestået. Eux-eleverne udgør
en særlig udfordring. Det drejer sig blandt om en generel tilbageholdenhed mod at indgå aftaler med
eux-elever, med den begrundelse at de har for kort praktiktid og er ”for dyre”. Det betyder som sagt,
at mange elever går i skolepraktik og gennemfører praktikperioderne med delaftaler. En række skoler
vælger at lade disse elever gå direkte på 1H, således at de får en længere efterfølgende praktikperiode
4

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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og skulle være mere attraktive for virksomhederne. Gør skolerne konsekvent dette, betyder det, at
det ikke er muligt for skolerne og de lokale uddannelsesudvalg at arbejde med disse elever i
overgangen mellem GF og HF. Det faglige udvalg vil dels drøfte denne problematik med skolerne.
primo 2019 gennemføre en undersøgelse af hvor udbredt denne praksis er. Endelig overvejer det
faglige udvalg sammen med de øvrige udvalg i Byggeriets Uddannelser om anden struktur på
uddannelsen kan modvirke nogle af de skitserede udfordringer.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 5

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
5

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 6?
I murerfagets nye bekendtgørelse er der udviklet nye svendeprøver. Det Faglige udvalg følger denne
ændring nøje. Det viser sig at ændringerne indtil videre har vist sig at leve op til de intentioner som
udvalget havde med ændringerne. Ændringen har vist sig at have den positive virkning at leve op til
intentionerne om at eleverne skal blive så dygtige som muligt. Eleverne udfordres både igennem hele
deres uddannelse og ved den afsluttende svendeprøve.
I samarbejde med de øvrige faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser har det faglige udvalg murer-,
stenhugger og stukkaturfaget arbejdet systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne herunder, at
flere elever får en uddannelsesaftale. 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
Projektkonsulenten har supportet det lokale uddannelses udvalg under hele projektperioden. Indenfor
byggeriets uddannelser er der geografisk forsket på, hvor der er elever uden praktikplads og ledige
praktikpladser. Byggeriets Uddannelser har afholdt 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 er afholdt over efteråret 2017 og ind i
2018.

6

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Snedkerfagets Fællesfaglige Udvalg
Møbelsnedker og orgelbygger (ny udd. 1.8.18)
07.12. 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 8
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,80% (snedker)

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
Tallet findes ikke i statistikken fra
ministeriet.
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ministeriet har ikke oplyst nogen ledighedsgrad i 2017 for hverken Møbelsnedker eller Snedker (både
bygningssnedker og møbelsnedker/orgelbygger), men i 2016 var den 10,80% for hele
snedkeruddannelsen.
Det seneste tal fra 2016 for beskæftigelsesfrekvensen for møbelsnedker viser, at færdiguddannede
møbelsnedkere (inkluderet træoperatør, møbel) har en beskæftigelsesfrekvens (inkl.
syge/barselfrekvens) på 0,52.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Træ- og møbelindustrien i Danmark har oplevet og oplever stadig en positiv udvikling. Afsætningen
af møbler til både hjemmemarkedet og eksportmarkederne er således i vækst. Den danske
møbeleksport er vokset med 25 pct. fra 2013 til 2017 (Konjunkturbarometer træ- og møbelindustrien
2018). Især er der i branchen en øget automatisering, som fører til anvendelse af nye teknologier,
blandt andet brug af robotter og endnu mere CNC styret teknologi.
Disse ændringer antages at få betydning for branchens behov for uddannet arbejdskraft samt for
yderligere kompetencekrav til medarbejderne.
Møbelsnedkere er især beskæftiget med pudsning, samling og overfladebehandling, mens det er
maskinsnedkerne, der især arbejder med det maskinelle, og dermed de nye teknologier, som der er
brug for i fremtiden. Det faglige udvalg forventer ikke, at behovet for udlærte møbelsnedkere vil
stige. Der er en således kun en stigning på 4% i antallet af igangværende elever i ordinære aftaler fra
2016 til 2017.
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ministeriet har ikke oplyst nogen ledighedsgrad i 2017 for hverken Møbelsnedker eller Snedker (både
bygningssnedker og møbelsnedker/orgelbygger), men i 2016 var den 10,80% for hele
snedkeruddannelsen.
Det seneste tal fra 2016 for beskæftigelsesfrekvensen for møbelsnedker viser, at færdiguddannede
møbelsnedkere (inkluderet træoperatør, møbel) har en beskæftigelsesfrekvens (inkl.
syge/barselfrekvens) på 0,52.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Træ- og møbelindustrien i Danmark har oplevet og oplever stadig en positiv udvikling. Afsætningen
af møbler til både hjemmemarkedet og eksportmarkederne er således i vækst. Den danske
møbeleksport er vokset med 25 pct. fra 2013 til 2017 (Konjunkturbarometer træ- og møbelindustrien
2018). Især er der i branchen en øget automatisering, som fører til anvendelse af nye teknologier,
blandt andet brug af robotter og endnu mere CNC styret teknologi.
Disse ændringer antages at få betydning for branchens behov for uddannet arbejdskraft samt for
yderligere kompetencekrav til medarbejderne.
Møbelsnedkere er især beskæftiget med pudsning, samling og overfladebehandling, mens det er
maskinsnedkerne, der især arbejder med det maskinelle, og dermed de nye teknologier, som der er
brug for i fremtiden. Det faglige udvalg forventer ikke, at behovet for udlærte møbelsnedkere vil
stige. Der er en således kun en stigning på 4% i antallet af igangværende elever i ordinære aftaler fra
2016 til 2017.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
37,80 % (snedker)
38,10% (snedker)
11
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
28,30% (snedker)
127
40,10%
129
aftale
(snedker)
(snedker)
(snedker)
Uddannelsesaktive elever i
56,60% (snedker)
254
58,10%
187
skolepraktik
(snedker)
(snedker)
(snedker)
Uddannelsesaktive elever
15,10% (snedker)
68
1,90%
6
registreret som
(snedker)
(snedker)
(snedker)
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
627
556
2
(snedker)
(snedker)

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
26,60% (snedker)
163 (snedker)
35% (snedker)
170 (snedker)

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 12
Der findes ikke tal for møbelsnedker eftersom den særskilte uddannelse startede 01.08.2018.
De indsatte tal i tabel 1.2 og 1.3 er tallene for snedker og omhandler både bygningssnedker og
møbelsnedker/orgelbygger. Møbelsnedker udgør 49 % af de igangværende elever på
snedkeruddannelsen.
Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler
Møbelsnedkerelever i skolepraktik udgjorde 65% i 2017, mens de resterende 35% var
bygningssnedkere.
Ultimo 2017 var 49% af alle igangværende møbelsnedkerelever i skolepraktik, mens det tilsvarende
tal for 2016 var 50%. Udvalgets analyse viser imidlertid, at ca. ¾ dele af igangværende
møbelsnedkerelever i skolepraktik i 2017 var i starten af deres uddannelse på trin 1, mens den sidste
1/3 del var på trin 2. Dette indikerer, at mange af skolepraktikeleverne kommer ud i aftaler i løbet af
deres læretid, og at det er den første aftale efter grundforløbet som er vanskelig.
Derudover udgør de korte aftaler ca. 1/3 del af alle aftaler, hvilket betyder at mange elever kommer
ud og ind af skolepraktikken.
EUX-elever udgør kun 6% af alle igangværende møbelsnedkere, men 84% af de igangværende EUXmøbelsnedkerne er i skolepraktik. De igangværende EUX-møbelsnedkerne i skolepraktik udgør 13%
af alle de igangværende møbelsnedkere i skolepraktik.
Uddannelsesaktive elever i aftale – skolepraktik - praktikpladssøgende
Udvalget kommenterer i nedenstående på tallene for snedker (3 specialer).
Der er en positiv stigning på 11,8 procentpoint i andelen af uddannelsesaktive elever i aftaler fra 2016
til 2017, selvom antallet i aftaler er det samme. Det skyldes et fald i antallet af uddannelsesaktive
elever i skolepraktik på 26%, og et fald i antallet af elever registreret som praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet grundforløb. Efter reformen i 2015 oplevede snedkeruddannelsen en stor
tilgang til uddannelsen, som resulterede i en voldsom stigning i andelen af elever i skolepraktik.
Tallene for 2016 og 2017 vidner om denne udvikling. Tilgangen var så voldsom på enkelte skoler, at
de måtte begrænse adgangen til GF2, fordi de ikke havde fysiske ressourcer til de mange elever.
Derfor ses også et fald i tilgangen til grundforløb2 på 11% fra 2016 til 2017. Den store stigning i
søgningen til snedkeruddannelsen skete først og fremmest inden for møbelsnedkerfaget, og derfor
får møbelsnedker en kvote fra 01.01.2019. Eftersom der ikke har været praktikpladser til det store
antal elever der valgte møbelsnedker, er mere end 1/3 af eleverne, der har afsluttet GF2, ikke
overgået til hovedforløbet.
12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
454 af 742

Sags nr. 18/14710

Møbelsnedker og orgelbygger (ny udd. 1.8.18)

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udfordringen på praktikpladsområdet for møbelsnedker er først og fremmest at få endnu flere elever
ud i aftaler, således at andelen af uddannelsesaktive elever i skolepraktik fortsat falder. Der er store
regionale forskelle. I Trekantsområdet, Nordsjælland og Hovedstadsområdet er andelen af
igangværende skolepraktikelever 50%. Eftersom 66% af alle igangværende elever kommer fra disse
tre områder, er det meget synligt i statistikken. Indsatsen er først og fremmest rettet mod at få de
allerede godkendte virksomheder til at tage elever, og eller at tage flere elever, og at opsøge ikke
godkendte virksomheder inden for træ- og møbelområdet. I forhold til træ- og møbelområdet er det
fortrinsvis nystartede små inventarvirksomheder. I 2018 er der blevet godkendt 30 nye virksomheder,
hvoraf de 15 er beliggende i Nordsjælland og Hovedstadsområdet.
Det faglige udvalg vil besøge de skoler og de lokale uddannelsesudvalg, der ligger i de ovennævnte
problemområder, for at drøfte udfordringen og især koordinere indsatsen med de opsøgende
medarbejdere på de tre skoler. Udover selve praktikindsatsen vil det faglige udvalg også drøfte
skolernes planlægning af hovedforløb, som i nogle tilfælde har vist sig at være uhensigtsmæssig både
for elever og virksomheder. En del af skolerne planlægger halvdelen af uddannelsens seks
hovedforløb til at lægge i de sidste 8 måneders af elevernes samlede uddannelsestid. Det er især et
problem for elever i korte aftaler, som kan ende i skolepraktik i den sidste del af uddannelsen, fordi
ingen virksomheder vil skrive aftaler med en elev, som de sidste 8 måneder skal være på skole i 4
måneder. Derudover planlægger nogle skoler EUX érnes skoleforløb, således at eleven skal være på
skole i de første 18 måneder af uddannelsen, hvilket gør det vanskeligt for eleverne at opnå en fuld
aftale.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
ja

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Det faglige udvalg har afholdt møde med alle godkendte orgelbyggerier og skuemestre inden for faget.
På baggrund af mødet ønsker det faglige udvalg at ændre på orgelbyggeruddannelsens svendeprøve. I
den nuværende orgelbygger-svendeprøve, som udføres ude på virksomheden udføres en vindlade,
som er en del af et orgel. Der er i de senere år blevet foretaget justeringer i forhold til, at en del arbejde
i dag udføres på en CNC. Desuden udfører orgelbyggerierne ikke så mange vindlader som tidliere,
eftersom de har mere renoverings- og reparationsarbejde. Desuden er der også enighed om, at
svendeprøven for orgelbyggere også bør indeholde en mundtlig eksamination, således at det sikres, at
svendeprøven viser, at man opfylder alle kompetencemålene.
Svendeprøven skal derfor ændres til at der vælges mellem tre forskellige opgaver, længden på en
svendeprøve skal ændres til samme tid, som de andre svendeprøver inden for snedkerfagene.

Ny tekst til bekendtgørelsen:
§ 7. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en
afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Prøven tilrettelægges som en praktisk og mundtlig prøve.
Prøven omfatter et udført praktisk produkt samt et tidskema, som viser den tid, der medgår til
fremstillingen af de enkelte dele, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Det er en
betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. § 6, stk. 5 og 6.
Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en praktisk prøve i fremstilling af ét af følgende produkter:
En færdigmonteret reguleringsbælg med håndlavede gennemgående sinker
En færdigmonteret pedalventilkasse
6
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En faltebælg med håndlavede gennemgående sinker
En kilebælg med håndlavede gennemgående sinker
Derudover skal der udføres to træpiber inden for den dybe oktav i gedakt 8’.
Stk. 3. Prøven stilles af det faglige udvalg og løses inden for en varighed af 112 klokketimer.
Stk. 4. Praktisk opgave samt tidsskema præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30
minutter inklusive votering.
Stk. 5. Prøven bedømmes af en svendeprøvekommission udpeget af det faglige udvalg, der består af
en uddannet orgelbygger fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside. Karakteren for
svendeprøven er gennemsnittet af de karakterer, som hver skuemester har givet. Eleven har bestået
svendeprøven, når begge karakterer er mindst 02.
Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev som dokumentation
for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 14?
Snedkeruddannelsen er fra 01.08. 2018 blevet opdelt i to bekendtgørelser, en for
bygningssnedkeruddannelsen, og en for møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen. Samtidig har
møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen fået en kvote fra 01.01. 2019.
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 på bekostning af
møbelsnedkeruddannelsen. Eftersom ændringen først er igangsat i 2018, kan vi ikke sige, om den
fungerer efter intentionen.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Boligmontering og
Ortopædistuddannelsen
Ortopædist
07.12.18

Uddannelsens status

Ja/Nej
8

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er ingen tilgængelige tal for ledighedsgrad for ortopædister

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
11
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
<3
100,00%
<3
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
5
14
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
50,00%
1
77,80%
7

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.12
I 2017 er der er en stor procentdel af elever der ikke har fået en praktikplads 3 mdr. efter de har
afsluttet grundforløbet. (77,8%)
Dette skyldes at der få virksomheder der uddanner ortopædister. Der er pt. 8 virksomheder der er
godkendte. Sandsynligheden for, at dette antal vil ændre sig væsentligt i de kommende år, er lille.
Det er en branche, hvor virksomhederne er meget specialiserede.
Ifølge oplysninger fra branchen er alle uddannede ortopædister i beskæftigelse indenfor området.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Det faglige udvalg vil fastholde dialogen med branchen omkring indsatsen mhp. på at fastholde
nuværende antal af uddannelsesaftaler. Det fremgår at talmaterialet at 100% af uddannelsesaktive
elever er i en aftale og dette mener det faglige udvalg derfor at kunne fastholde

Der er kun en skole der er godkendt til at udbyde ortopædistuddannelsen. Det er TEC.
Det faglige udvalg ønsker fremadrettet at styrke samarbejdet med LUU på TEC, samt fastholde det
gode samarbejde der er med branchen og dermed de godkendte virksomheder.

12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
463 af 742

Sags nr. 18/14710

Ortopædist

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen14?
Det faglige udvalg har gennemført en revision af kompetencerne forud for overgang til hovedforløb
samt af komepetencerne i hovedforløbet.
Derudover har det faglige udvalg gennemført en revision af antallet af skoleuger på hovedforløbet fra
40 – 36.
Endelig har det faglige udvalg ændret på indhold i svendeprøver
Ovenstående ændringer er gennemført i slutningen af 2017 og starten af 2018 og er efterfølgende
blevet gældende i nuværende bekendtgørelse for ortopædistuddannelsen.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Overfladebehandler
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
2,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
1,00%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Udvalget vurderer, at den lave ledighedsgrad blandt udlærte overfladebehandlere afspejler, at der er
stor efterspørgsel på faglærte overfladebehandlere i Danmark.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Udvalget oplever, at den største udfordring for uddannelsen pt er at tiltrække elever.

2
467 af 742

Bilag 3 - Overfladebehandler

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
0,20%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
9
100,00%
17
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
26
12
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,20%
2
15,00%
3

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
Udvalget hæfter sig ved, at der er tale om en lille uddannelse med en meget lille population,
hvorfor det kan være svært at tolke på den statistik som ligger for frafaldet i overgangen mellem
grundforløb 2 og hovedforløbet.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Det lokale uddannelsesudvalg for overfladebehandleruddannelsen på Tradium har i oktober 2018
modtaget en AUB bevilling på 258.000 kr. til ekstraordinære markedsføringstiltag. De bevilligede
penge skal anvendes til følgende aktiviteter hen over det næste 1½ år:





Praktisk hjælp til virksomhederne ifht. at få deres ledige praktikpladser annonceret
på praktikpladsen.dk
Afholdelse af events, hvor virksomheder og elever kan møde hinanden
Besøg hos godkendte og ikke-godkendte virksomheder, som ikke har elever
Åbent hus arrangementer hos virksomheder

Herudover har medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg for overfladebehandleruddannelsen på
Tradium haft succes med at sætte jobcentrene i kontakt med de virksomheder, som mangler elever,
med henblik på at matche ledige fagforeningsmedlemmer med de virksomheder som søger elever.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
(Skriv her)
Der har ikke været uddannelsesændringer de seneste tre år. Der har været et tæt samarbejde mellem
brancheorganisationer, fagforening og skolerne på området, hvilket har resulteret i en stigning i
indgående uddannelsesaftaler på 117% fra 2017 til 2018 ifølge de nyeste tal.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Personvognsmekaniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
9,10%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,10%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer, at ledighedsgraden er steget lidt inden for området. Det er udvalgets opfattelse,
at der generelt er gode beskæftigelsesmuligheder inden for mekanikerområdet.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Udvalget forventer stor efterspørgsel på personvognsmekanikere i fremtiden, pga. at mange aktive
personvognsmekanikere vil gå på pension i de kommende år.
Udvalget har til opgave at behandle virksomheders ansøgninger om at blive godkendt til at have
lærlinge. Udvalget har oplevet en pæn stigning i antallet af virksomheder, der søger godkendelse
sammenlignet med sidste år. Udvalget opfatter dette som et positivt tilsagn om øget interesse for
uddannelsen.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
17,40%
15,70%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
53,80%
463
59,90%
567
elever i aftale
Uddannelsesaktive
43,10%
371
39,00%
369
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
3,10%
27
1,10%
10
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
842
811
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,70%
198
16,40%
186

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
475 af 742

Sags nr. 18/14710

[Personvognsmekaniker]

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer en positiv stigning i antallet af uddannelsesaktive elever i aftale, samtidig med et
fald i antallet af uddannelsesaktive elever i skolepraktik.
Udvalget vil følge udviklingen tæt i forhold til uddannelsesaktive elever, og elever der optages til
skolepraktik, samt hvor længe de er tilknyttet et skolepraktikcenter inden overgang til
uddannelsesaftale.
Elever der har afsluttet grundforløb 2, uden at overgå til HF er på 16,4 % i 2017, det er desværre et
højt tal, om end det er lavere end landsgennemsnittet på 37,1 % i 2017. Det er udvalgets vurdering,
at antallet af elever der ikke fortsætter i et hovedforløb efter afsluttet grundforløb bør være mindre.
Udvalget vil derfor som for skolepraktik følge udviklingen i forhold til skoler og regioner for at se
på de regionale forskelle.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
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.
Personvognsmekaniker vil igen i år deltage som konkurrencefag på den store uddannelsesmesse,
DM i Skills, der finder sted i Næstved i april 2019.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning 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 2019 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.
Udvalget ønsker derfor at implementere el-hybrid fag på uddannelsen og foretage en mindre
justering af øvrige fag.

Udvalget ønsker at udbyde et nyt fag på Trin 1: El-hybrid 1 af 1 uges varighed.
Udvalget ønsker at gøre VFS ”8884 ”Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer” obligatorisk på
Trin 2.
Trin 1
Fag 8853 ”Kontrol og reparation af styretøj og undervogn” reduceres fra 2½ uge til 2 ugers varighed.
Fag 8851 ”reparation af træk/kardanaksler” og fag 8852 ”reparation af kobling” slås sammen til 1 fag
af 1 uges varighed.
Fag 8856 ”Rudeilimning og reparation af stenslag” nedlægges.
5
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Trin 2
Fag 8864 ”Kontrol og reparation af transmissionssystemer” reduceres fra 2 uger til 1 uges varighed.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
Det kan ikke udelukkes, at ændringen på nogle skoler
vil kræve indkøb af nyt udstyr.
Lærerkvalifikationer:
Det kan ikke udelukkes, at ændringen på nogle skoler
vil kræve opkvalificering af underviserne.
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

X
X
X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Den teknologiske udvikling inden for personvognsbranchen går meget hurtigt og det skaber øgede
kompetencekrav til de faglærte. Udvalget har derfor, de seneste år etableret talentspor og flere
højniveaufag på uddannelsen. Endvidere har arbejdet for at etablere ækvivalerende grundforløb på
uddannelsen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Plastmager
7. dec. 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja (rettet af IF)
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
5,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,30%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Der er stor efterspørgsel på Plastmagere i branchen.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Ja – der konstateres en større og større grad af automation i branchen og større
krav/forventninger til digitalisering, bl.a. i forbindelse med dokumentation og kvalitetssikring.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
1,30%
0,40%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
96,40%
53
95,70%
67
elever i aftale
Uddannelsesaktive
3,60%
<3
1,40%
<3
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0
2,90%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
74
79
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
24,70%
18
16,70%
14

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
Tilfredsstillende antal elever med uddannelsesaftale
Andelen af elever, der ikke er startet på hovedforløb er faldet med otte procentpoint fra 2016 til
2017.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Udvalget vil holde øje med om den positive udvikling med faldende frafald fortsætter og bl.a.
undersøge om de elever der er stoppet, er flyttet til andre uddannelser.
Plastmageruddannelser er en fordelsuddannelse og der er generelt stor efterspørgsel på faglærte
plastmagere og medarbejdere med plast-kompetencer. Udvalget vil arbejde på at flere faglærte og
ikke faglærte får de plast-kompetencer der efterspørges.
Udvalget vil fortsætte arbejdet med at øge kendskabet til EUX-uddannelsen og om muligt få flere
virksomheder til at oprette specifikke EUX-pladser og øge antallet af elever til uddannelsen.
Der arbejdes i udvalget for et øget samarbejde med de lokale UU-afdelinger, for at nå en ny
elevmålgruppe.
Generelt arbejdes der på at få virksomhederne til at tiltrække flere potentielle lærlinge, bl.a. ved at
synliggøre mulige praktikpladser på praktikpladsen.dk (virksomhederne har primært ventet på
henvendelse fra skolen).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
a) I forbindelse med udvikling af en ny svendeprøve (pga. nye specialer), er Det faglige udvalg
blevet opmærksomme på, at der er behov for justering af beskrivelse af svendeprøven i
Uddannelsesbekendtgørelsen.
b) Det faglige udvalg ønsker på baggrund af input fra virksomheder og LUU at revidere den
nuværende beskrivelse af erhvervserfaring i Bilag 1. Herudover giver revision af AMU-kurser jf.
Trepart III behov for ændring i meritgivende AMU-kurser.
c) Det faglige udvalg har modtaget henvendelse fra virksomheder med Talentsporselever, som
ønsker, at eleverne følger fag på højere niveau fra starten af uddannelsen.
Der er derudover kommet opmærksomhed på, at uddannelsens profilfag har status som valgfrie fag.
Da profilfagene i praksis er obligatoriske, skal uddanelsesordningen tilrettes dette. Det drejer sig om
fagene 16744 termoplast og 16746 fiberarmeret kompositstøbning – anlæg og proces.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
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-a) Præcisering af gennemførelse af svendeprøven, §6
b) Justeringer i bilag 1 til Uddannelsesbekendtgørelsen – erhvervserfaring samt tilknyttede AMUkurser (Jf. Trepart revision).
c) EUD-fag på trin 1 udvikles på højniveau og kobles til talentordningen i uddannelsesordning
- Det undersøges om visse Valgfri uddannelsesspecifikke fag kan flyttes til Obligatoriske fag i
uddannelsesordning.
Desuden er der behov for mindre redaktionelle ændringer i Uddannelsesordningen som beskrevet.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?

Som opfølgning på ønsket om at styrke videreuddannelsesmulighederne for Plastmagere, og på
baggrund af øget interesse, er der pr august 2018 startet et EUX-hold på Den jydske
Haandværkerskole.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Procesoperatør
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsrede
g%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
1,30%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
1,90%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det er udvalgets vurdering, at uddannelsens indtag matcher efterspørgelsen. Der er høj
beskæftigelse som i nogen grad bunder i, at det overvejende er voksne der tager uddannelsen, som
allerede har joberfaring, og som - når de har fået indgået praktikaftale med en virksomhed fortsætter beskæftigelse i virksomheden efter endt uddannelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej

2

488 af 742

Bilag 3 - Procesoperatør

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
7,00%
9,00%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
67,50%
85
70,80%
126
elever i aftale
Uddannelsesaktive
30,20%
38
27,00%
48
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
2,40%
3
2,20%
4
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
226
240
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
21,70%
35
13,20%
27

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget glæder sig over følgende positive tendenser:
Det faktiske antal elever er steget fra 2016 til 2017. Hertil er der procentmæssigt flere elever, der
har fået en praktikaftale i løbet af 3. mdr. efter GF2.
Der er desuden været et procentvis fald i antallet af elever, der ikke forsætter på Hovedforløbet
efter Grundforløb 2.
Der er store regionale forskelle i andelen af elever i skolepraktik. I Jylland er der ganske få, der
starter i skolepraktik, og eleverne får meget hurtigt herefter indgået en praktikaftale. På Sjælland
starter langt de fleste elever i skolepraktik, og det alene er med til at trække den procentvise andel
af elever i skolepraktik op.
De regionale forskelle skyldes bl.a., at man i Jylland har flere (mindre) virksomheder, som generelt
har svært ved at tiltrække elever – især uden for de større byområder. Derfor er virksomhederne
meget hurtige til at tegne en uddannelsesaftale, da antallet af elever er begrænset i forhold til
efterspørgslen.
På Sjælland er det få, (store) virksomheder, der trækker efterspørgslen, hvilket gør det nemmere at
tiltrække elever for disse virksomheder. På Sjælland har virksomheder ligeledes en anden tradition
ift. at indgå uddannelsesaftaler med eleverne. Virksomhederne afventer, at eleverne er færdige med
GF2, inden de begynder at rekruttere dem. Der er særligt nogle meget store virksomheder i
medicinalindustrien, der har en meget systematisk rekruttering af elever efter afsluttet GF2.
Udvalget har gennem dialog med de lokale Uddannelsesudvalg forsøgt at skabe fokus hos
virksomheder på Sjælland, så de rekrutterer eleverne tidligere i forløbet. Samtidig har skolerne på
Sjælland fokus på denne problemstilling i det direkte virksomhedsopsøgende arbejde på Sjælland.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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Hvilke indsatser sættes i gang:
Processkolerne har budt ind på - og fået - midler til AUB-projekter i 2018. Her er det
praktikpladsopsøgende arbejde, nedbringelse af antallet af SKP-elever, samt formidling af det nye
Pharma speciale i fokus.
Der har i 2018 været afholdt et særskilt arrangement for virksomheder i medicianlindustrien. Dette
dels for at fortælle om uddannelsen generelt, og samtidigt præsentere den nye Pharma
specialeretning.
Der har ifm. et AUB-projekt, som Industriens Fællesudvalg var projektansvarlig for, været afholdt
Speeddating arrangement for skoler og elever fra GF2 og SKP for skolerne på Sjælland.
Erfaringerne fra begge type arrangementer vil udvalget bygge videre på i indsatserne i 2018/19.
Der er planer om at afholde branchemorgenmøder både i Jylland og på Sjælland.
Procesoperatør er repræsenteret ved DM i Skills som Demonstrationsfag. Det er en præsentationsog rekrutteringskanal, som udvalget fortsat vil benytte.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Industriens Uddannelser har det sidste år afsluttet flere analyser bl.a.
”Betydning af 3D print og hyperfleksibel automation for IU-målgruppens fremtidige
AMU-behov” og Procesanalysen ”Udviklingstendenser i procesindustrien og deraf aflede behov for
horisontale og vertikale kompetenceløft”. Analyserne er udarbejdet med udgangspunkt i
efteruddannelsesbehov, men konklusionerne kan også bruges i eud-sammenhænge.
Af analysernes resultater kan det konkluderes, at kravene inden for procesindustrien generelt set er
godt dækket af uddannelsens eksisterende fag og kompetencemål. Der er dog et stigende ønske om,
at der tilbydes fag/elementer/valgfrispeciale fag, der i højere grad giver eleverne mulighed for at
styrke deres kompetencer inden for automation, herunder robotbetjening.
Der er fra fødevare- og ingrediensindustrien og det faglige udvalg et ønske om, at Pharma specialet
åbnes op, så det også omfatter fødevare- og ingrediensområdet.

Grundet den revision der er gennemført af AMU-kurser i 2018, skal der ændres i meritbilag,
valgfrispecialefag mv. da flere af de nuværende tilkoblede fag nedlægges eller har ændret
kursusnummer.
I forhold til de Valgfri uddannelsesspecifikke specialefag tænkes tilkoblet flere fag, der dækker
kompetencerne omhandlende robotbetjening og automation.

6
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Slut-kompetence-mål i uddannelsesbekendtgørelsen (kan blive ændret) på baggrund af ovennævnte.
Ændringer så elever som uddanner sig som procesoperatør med Pharma også omfatter fødevareingrediensområdet. Specialetitlen Pharma ønskes omdøbt til Pharma & Food, og alle de fag der
tilknyttet specialet omdøbes på lignende vis.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

7

493 af 742

Bilag 3 - Procesoperatør

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er blevet udviklet Pharma speciale til uddannelsen, og det har givet et øget optag af elever til
uddannelsen generelt og til det nye speciale. To af de fem udbydende skoler har (som forventet) oprettet
to hold årligt med elever på Pharma specialet.
Det, at skolerne har skulle tilbyde et nyt speciale har gjort, at de har investeret i nyt produktionsudstyr og
indretning af faciliteter, for at de nyere og opdaterede anlæg i højere grad imødekommer elevernes behov
på Pharma specialet.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af
uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs Industriens Fællesudvalg
navn
Navn på uddannelse Produktør
Dato
7.12.2018
Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019
(praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af
fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan
ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklin
gsredeg%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det
således muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige
kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i
4.-7. kvartal efter

1

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i
2014)
17,50%

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede i 2015)
27,10%

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)
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fuldførelsen af
uddannelsen2

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det
faglige udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Uddannelsen er tilrettelagt så den tager hensyn til unge, der i deres vej igennem
uddannelsessystemet har oplevet store udfordringer, og som nu ønsker et job i den
industrielle produktion. Ledighedsgraden er høj, men afspejler de udfordringer målgruppen
har med at finde sig tilrette på arbejdsmarkedet.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for
faglærte, internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Det er det faglige udvalgs opfattelse, at der burde være et større potentiale for denne
uddannelse. Hverken vejledere, unge eller virksomheder har dog fået tilstrækkeligt øje på
uddannelsen, og dette er den største barriere for at få uddannelsen udbredt.

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2
er overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
6,00%
7,90%
skolepraktik af
alle
igangværende
aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesakti 75,00%
3
71,40%
10
ve elever i aftale
Uddannelsesakti 25,00%
<3
21,40%
3
ve elever i
skolepraktik
Uddannelsesakti <3
7,10%
<3
ve elever
registreret som
praktikpladssøg
ende 3 måneder
efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første)
15
18
til grundforløb
2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af
grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt
praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af
skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af
fordelsbonus).
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20,00%
1
12,50%
2
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr.
ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller
de kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr.
efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som
kræver særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang: Her skal beskrives nogle indsatser
Industriens Fællesudvalg er opmærksom på, at det er nødvendigt med øget tilgang af
elever til Produktøruddannelsen. Derfor arbejder udvalget på at planlægge
branchemøder i 2019, hvor virksomheder inviteres til en drøftelse om
uddannelsesmuligheder. Møderne vil have form af morgenmøder og vil sætte fokus på
dels oprettelse af praktikpladser og dels Produktør som en mulighed for uddannelse af
unge ind i den industrielle produktion.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikp
ladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af
kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og
ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen
forventes at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

Udvalget foretager justeringer i meritbilaget på baggrund af AMU revision.

Ønskede ændringer har følgende
økonomiske konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændrede
e krav
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske
konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat
særlige indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så
fald; fungerer de efter intentionen7?
Det faglige udvalg vurderer at der er et ikke forløst elev- og praktikpladspotentiale i
industrien. På den baggrund har det faglige udvalg i 2018 understøttet en
praktikpladsopsøgende kampagne, gennemført af erhvervsskolen NEXT. Kampagnen
havde til formål at skabe flere praktikpladser og øge kendskabet til uddannelsen.
Indsatsen udmøntede sig i en opsøgende kampagne med Matthias Tesfaye, som kørte en
række produktionsskoleelever rundt for at besøge en række virksomheder med
praktikpladspotentiale.
Kampagnen var en stor succes og resulterede i opstart af et Produktørhold primo 2018 på
NEXT.
Kampagnen blev gennemført med finansiering af AUB-midler.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk.

2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder
etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk
samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under
hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur,
arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ
arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og
uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
Receptionist
27. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsrede
g%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,80%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det er ikke ud fra de givne oplysninger og de øvrige oplysninger, som udvalget har adgang til,
muligt at give en begrundelse for ledighedsgraden for færdiguddannede, fordi opgørelsen af
ledighedsgraden bygger på beskæftigelsesfrekvensen, som ikke tager højde for, hvilken branchen
de udlærte har valgt at tage beskæftigelse i, eller i hvor høj grad valg af deltid og nedsat tid bygger
på et ønske fra den enkelte faglærte.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
81,50%
53
91,30%
42
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
18,50%
12
8,70%
4
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
146
197
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
59,40%
95
64,90%
85

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget er opmærksom på, at en del elever er udfordret ift. at finde en praktikplads kort tid efter
afslutningen af grundforløbets 2. del. Når skolerne følger eleverne i længere tid, falder antallet af
søgende elever hurtigt.
Antallet af praktikvirksomheder er væsentlig større end antallet af elever. At eleverne ikke kommer
direkte i praktik, men at de ikke længere er søgende efter lidt længere tid, tyder på, at der er en
tidsmæssig forskydning ift., hvornår eleverne bliver færdig på skolerne, og hvornår virksomhederne
har ledige pladser.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Ingen

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Udvalget har foretaget en grundig analyse af uddannelse under inddragelse af eleverne,
nyuddannede, virksomhederne og personalet samt undersøgt uddannelserne i andre lande mm.
Dette analysearbejde har afdækket behov for nedenstående ændringer af uddannelsen.

Følgende ændringer ønskes til kompetencemålene for uddannelsens hovedforløb (markering med
kursiv er ændringer ift. nuværende):
Nr. 3 ønskes ændret til ”Eleven kan betjene og vejlede gæsten i forhold til dennes behov samt i relation til
danske turistprodukter.”
Nr. 4 ønskes ændret til ”Eleven kan varetage virksomhedens branchekommunikation og korrespondance, herunder online, på dansk og engelsk.”
Nr. 6 ønskes ændret til ”Eleven kan, i alle gæsters interaktioner med virksomheden, tage et medansvar for,
at gæster føler sig velkomne og får en mindeværdig oplevelse.”
Nr. 9 ønskes ændret til ”Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang og
medvirke ved udarbejdelse af prisstrategier og fagspecifikke nøgletal til forbedring af virksomhedens
konkurrenceevne.”

5
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget har i efteråret 2018 udarbejdet informations- og markedsføringsmateriale til brug for
præsentation af uddannelsen overfor potentielle elever.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
509 af 742

Sags nr. 18/14710

[Serviceassistent]

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service
Serviceassistent
5. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
10,40%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
En årsag til at ledighedsgraden ligger over landsgennemsnittet, kan skyldes forholdsvis mange
deltidsansatte i rengøringsbranchen.
Beskæftigelsesfrekvensen ligger over det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvensen i 2016 >0,70
Beskæftigelsesfrekvensen er:
2015: 0,81
2016: 0,84

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
I AMU UUL puljen 2019 har uddannelsesudvalget søgt om midler til en analyse af
teknologiudviklingen inden for rengøringsbranchen.
Uddannelsesudvalget ønsker at få afdækket, hvordan teknologiudviklingen påvirker
kompetencebehovene i rengøringsbranchen, såvel på det offentlige som på det private
arbejdsmarked.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
21,10%
20,60%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
39,50%
34
56,20%
86
elever i aftale
Uddannelsesaktive
59,30%
51
40,50%
62
elever i skolepraktik
<3
Uddannelsesaktive
1,20%
3,30%
5
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
242
324
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
35,30%
47
26,10%
54

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Uddannelsen benyttes fortrinsvis af voksne - mange EUV 1 elever uden grudforløb.
Uddannelsen er endnu ikke slået igennem for de unge, men til de voksne, der ikke fik en uddannelse i
den tidlige ungdom eller til voksne, der søger ny brancher.
Der er et mindre fald i skolepraktikken, det forventes at fortsætte.
Der er en geografisk ulighed på skolepraktik specielt på rengøringstekniker (2018), der er i det
Nordjyske lidt flere SKP elever end i det øvrige Danmark.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Det faglige udvalg prøver, at informere om uddannelsen ved deltagelse med en demostand på DM i
Skills, og der arbejdes på, at uddannelsen skal deltage som konkurrencefag.
Desuden har udvalget besluttet, at der skal arbejdes på et koncept for uddeling af en årlig
”Lærlingepris”.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Der er en fejl i bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 2 . Fejlene er meget bekymdende for hospitalerne.
Specielt Region Sjælland har haft problemer, da der er en beslutning om, at både rengøringsassistenter
og portører skal gennemføre serviceassistentuddannelsen.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
Der skal rettes i bilag 1, stk. 2, der er en fejl i afkortning af praktik for EUV. Der skal stå 6 mdr.
afkortning for husassistent og portør.
Desuden er der fejl i beskrivelse af relevant erhvervserfaring bilag 1 stk. 2 ”Arbejde som
rengøringstekniker (Faglært)” den kolonne skal slettes. Rengøringstekniker giver automatisk merit.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Ingen ændringer.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Uddannelsesudvalget for Vagt og Sikkerhed.
Sikkerhedsvagt
20. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
9,90%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,40%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden er lille, da de få elever der får en uddannelsesaftale formentlig bliver i
virksomheden.
I 2016 blev der uddannet (jf. ovenståenden link) 18 personer beskæftigelsesgraden var 0,88.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)

2. Elev- og praktikpladssituationen
2
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Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
69,60%
16
92,30%
12
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
30,40%
7
7,70%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
266
297
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
85,30%
133
93,20%
178

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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(Skriv udvalgets analyse her)
En del af elever søger arbejde i vagtbranchen efter grundforløb 2, da de der får en
arbejdskompetence i form af AMU cetifikatuddannelsen ”Grundlæggende Vagt”, der er lovbefalet,
hvis man skal arbejde i en privat vagtvirkosmhed.
Der er mange elever, der er interesseret i uddannelsen, men der er kun får praktikpladser.
Der er mange vagtvirksomheder, men det er kun de store virksomheder, der tager elever.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
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.
Udvalget har drøftet forslag til revision af uddannelsen, bl.a. ønsker man at flytte de afsluttende
prøver på certifikatuddannelsen ”Grundlæggende Vagt” til hovedforløbet.
Der er aftalt møde i januar 2019, hvor den endelig beslutning skal tages. Så kan udvalget i løbet af
2019 beskrive en ændringsmodel, der kan søge i udviklingsredegørelsen for 2020.
Der er også behov for at se på kriterier for godkendelse af praktikvirksomheder, så flere mindre
virksomheder får mulighed for at søge virksomhedsgodkendelse.

4
521 af 742

Sags nr. 18/14710

[Sikkerhedsvagt]

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
(Skriv her)

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige udvalg for maritime metaluddannelser
Skibsmekaniker
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er ikke tal at kommentere på. Udvalget skal derfor henvise til punkt 4 opfølgning på sidste
udviklingsredegørelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
På et internationalt arbejdsmarked som skibsfart er der 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. Forventningen 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.
Se endvidere punkt 4 opfølgning på sidste udviklingsredegørelse.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af alle
4
igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever registreret
som praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Der er ikke tal at kommentere på. Udvalget skal derfor henvise til punkt 4 ”opfølgning på sidste
udviklingsredegørelse”
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er ikke tal at kommentere på. Udvalget skal derfor henvise til punkt 4 ”opfølgning på sidste
udviklingsredegørelse”.

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6
(Sæt kryds)
Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Med regeringens blå vækstpakke har ”Danske Rederier” med sit udspil om en praktikpladsgaranti på op
til 350 årsværk ønsket at skabe flere og mere fleksible praktikpladser til søs. 10 årsværk er øremærket
skibsmekanikeruddannelsen.
Udvalget har arbejdet aktivt med at promovere den nye praktikpladsgaranti på området i samarbejde
med både arbejdstager- og arbejdsgiversiden.
Udvalget forventer i forlængelse af de nye tiltag en stigning i antallet af lærlinge som følge af denne
praktikpladsgaranti, hvilket vil vende den faldende tendens, der har præget uddannelsen i de seneste år
Udvalget gennemførte i 2017 en større revision af uddannelsesordningen for uddannelsen i tæt
samarbejde med landsskolen, EUC Nord, i Frederikshavn inden for rammerne af den eksisterende
bekendtgørelse. Det er vurderingen, at ændringerne fungerer efter hensigten.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Skibsmontør
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,00%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
2,70%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer sig, at ledighedsgraden ligger på et pænt niveau. Det lave niveau indikerer dog, at
der kan optages flere elever på uddannelsen.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Branchen møder i stigende grad opgaver, hvor styringstekniske kompetencer er helt centrale.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
5,60%
3,30%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
80,90%
38
85,50%
47
elever i aftale
Uddannelsesaktive
19,10%
9
14,50%
8
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
9
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
50
53
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
11,30%
6
6,80%
4

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer sig den positive udvikling.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget finder ikke anledning til at iværksætte særlige foranstaltninger på baggrund af de oplyste
tal.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
De skærpede krav til udledning af Nox, svovl og co2 medfører, at branchen udvikler stadige mere
miljøvenlige fremdriftmidler. Fokus er på nye motor- og brændstoftyper. Hertil kommer et øget
fokus på eldrevne, og delvist eldrevne, skibe. På det maritime område indføres i højere grad ny
teknologi. Det stiller udvidet krav til skibsmontørene, da de ofte arbejder på meget forskellige
fartøjer, og meget forskellige steder i verden. Indførelsen af motorstyringssystemer og andet
maritimt udstyr, som i højere grad benytter sig af censor- og følerteknik, som grundlaget for styring
og regulering, betyder at uddannelsen skal revideres.
Udvalget ønsker at ændre følgende:
 § 3: Grundforløbet skal synkroniseres med grundforløbet for smedeuddannelsen
 § 4: Smededelen af hovedforløbet flyttes til grundforløbet, og nye kompetencer om el,
hydraulik og styring tilføjes.
 § 6: Svendeprøven ændres så der ikke længere er en smedeteknisk opgave.
 Uddannelsesordningen skal ændres både i forhold til de fag som er tilknyttet uddannelsen,
men også i forhold til beskrivelsen af svendeprøven.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt
kryds)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Sidste års udviklingsredegørelse giver ikke anledning til yderlig opfølgning.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Skiltetekniker - Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Malerfagets faglige Fællesudvalg
Skiltetekniker
7. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Ja
Nej
Nej
Ja

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad
2016
2017
Ledighedsgrad for færdigud- (ledighedsgrad for færdiguddan- (ledighedsgrad for færdiguddandannede i 4.-7. kvartal efter nede i 2014)
nede i 2015)
14,00%
21,10%
fuldførelsen af uddannelsen.
Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1
%.
Ledighedsgraden er steget markant fra 2016 til 2017. Det er vores opfattelse, at hovedårsagen hertil er, at
antallet af skolepraktikelever gennem de senere år er steget voldsomt, og derfor er antallet af uddannede
skilteteknikere steget betydeligt de senere år: Fra 32 i 2012 til 73 i 2015. Antallet af uddannede i 2016 og
2017 er på henholdsvis 73 og 70 elever.
Det er Fællesudvalgets vurdering, at ledighedsgraden vil stige i det kommnde år. Med indførslen af
praktikpladskravet fra 2018 falder antallet af skolepraktikelever betydeligt, og det vil på sigt slå igennem
med hensyn til antallet af uddannede elever.

1
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2
Andel og antal uddannelsesaktive 1 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået
til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af alle 60,30%
63,00%
igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i aftale
19,60%
19
13,30%
13
Uddannelsesaktive elever i skole77,30%
75
80,60%
79
praktik
Uddannelsesaktive elever registreret 3,10%
3
6,10%
6
som praktikpladssøgende 3 måneder
efter afsluttet grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb 2
139
97

Tabel 1.3: Øvrige elever
Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
29,20%
40
21,60%
27
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Vores seneste opgørelse over tilgangen indikerer, at antallet af elever i uddannelsesaftale for hele 2018 vil blive fordoblet
(fra 24 i 2017 til ca. 50 i 2018). Som følge af praktikpladskravet er der i 2018 kun 21 skolepraktikelever (De afsluttede
deres GF2 i 2017).
De seneste ca. 25 år har det været kutyme i skilteteknikeruddannelsen, at virksomhederne først har ansat elever, når disse
har gennemført GF2.
Med udsigt til indførelse af et praktikpladskrav påbegyndte de to skilteteknikerskoler, organisationer, lokale uddanlokale
uddannelsesudvalg og Malerfagets faglige Fællesudvalg at opfordre virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler før
GF2.
Nu tager det tid ”at vende skuden”, så Fællesudvalget har et håb om, at et større antal virksomheder indgår
uddannelsesaftale med elever. Indtil videre ser det dog bekymrende ud: Tilgangen til GF2 i 2018 på de to skoler er meget
begrænset: 6 elever er begyndt på uddannelsen. Heraf er kun 3 elever startet på GF2, mens 3 er i ny mesterlære.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år blandt andet
som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
132 skiltevirksomheder er godkendt til at uddanne skilteteknikere, så antallet af nødvendige praktikpladser er reelt til
stede. Skoler m.fl. gør en stor indsats for at få de virksomheder, der er godkendt, men som ikke har elever ansat, til at
oprette uddannelsesaftaler. I dette arbejde er det helt tydeligt, at virksomhederne stadig har en forventning om, at man
kan ansætte elever efter endt GF2. Virksomhederne bliver opfordret til at lægge deres elevansøgninger ind på
1

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.
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praktikpladsen.dk, så de bliver synlige for potentielle elever. Ansøgninger fra paktikpladsen.dk bliver automatisk overført
til blivmaler.nu (se nedesfor), hvor de potentiele elever således også har mulighed for at se dem her.
Hvilke indsatser sættes i gang:
Det omtalte oplysningsarbejde vil fortsætte med uformindsket kraft, og det vil naturligvis også rette sig imod
virksomheder, som endnu ikke har været godkendt til at uddanne skiltetekniker elever.
For også i fremtiden at sikre en tilgang til bygningsmaleruddannnelsen har Fællesudvalget iværksat en storstilet
kampagne, som løber frem til og med 2020. Skilteteknikeruddannnelsen er også omfattet af kampagnen, selv om det ser
ud til, at de potentielle elever er til stede.
Kampagnen varetages af Compangyoung, som har haft stor succes i andre brancher med at øge tilgangen til
uddannnelserne. Man henvender sig til potentielle elever primært via de sociale medier. Man kan se kampagnen på
blivmaler.nu.
Praktikpladskravet
Det altoverskyggende problem for uddannelsen er praktikpladskravet. Tal fra College360 og TEC viser følgende
udvikling i elevbestanden:
Elevbestand
Elever med uddannelsesaftale
SKP-elever
Elevbestand i alt

Sep.
Dec. Juni Dec.
Juni Dec. Juni Dec. Juni
18
18
19
19
20
20
21
21
22
108
103
78
64
49
29
7
6
2
80
66
43
36
8
0
0
0
0
188
169
121
100
57
29
7
6
2

Antallet af elever vi naturligvis blive suppleret med elever, som fremover indgår uddannelsesaftale, men antallt må
formodes at blive relativt begrænset (jævnfør ovenfor vedrørende antallet af elever på GF2 i 2018).
Såfremt de objektive kriterier opretholdes for vurderingen af uddannelsen, vil uddannelsen inden længe ophøre med at
eksistere, Der vil simpelthen ikke være et tilstrækkelig elevgrundlag til, at nogen vil udbyde uddannelsen, og man bør
derfor fravige de objektive kriterier og gøre uddannelsen til en kvoteuddannelse.
Malerfagets faglige Fællesudvalg vil først i det nye år rette henvendelse til Undervisningsministeriet/REU for at drøfte
dette. Indtil da vil vi tillade os at henvise til vores vedlagte skrivelse af 8. juni 2017, hvor situationen er nærmere
beskrevet. Vi skal god ordens skyld nævne, at College360 og TEC har oplyst, at den nævnte situation i brevet stort set er
blevet bekræftet af udviklingen i uddannelsen siden da.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

Nej

X
Antallet af skoleuger for EUV-elever
EUV-elever skal følge et standardiseret hovedforløb, hvor skoleundervisningen som udgangspunkt er
mindst 10% kortere end på det tilsvarende hovedforløb for de unge elever.
Uddannelsen for unge indeholder 25 ugers skoleophold på hovedfoløbet. 10% heraf udgør 2,5 uger.
Det har aldrig været Fællesudvalgets intention at reducere antallet af skoleuger for EUV-elever med mere
end de 10%, hvilket fremgår af de udarbejdede uddannelsesordninger fra 2015, 2016 og 2017: Her er
antallet af skoleuger for EUV-elever fastsat til 22,5 uger.
I uddannelsesbekendtgørelsens §2, stk. 3 er antallet af skoleuger for EUV-elever fastsat til 22 uger, hvilket
skyldes en fejl, som vi først er blevet opmærksomme på for nylig. (Med hensyn til uddannelsesordningen
i 2018 blev vi pålagt at bringe den i overensstemmelse med den fejlagtige uddannelsesbekendtgørelse,
indtil bekendtgørelsen bliver rettet.)

Konkret ændringsforlag:
Uddannelsesbekendtgørelsens §2, stk. 3 - Nuværende formulering:
For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer
uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22 uger.
Ændres til:
For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer
uddannelsens speciale 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22,5 uger.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske Øgede krav
konsekvenser i forhold til:
Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstiden forøges med 0,5 uge for EUV-elever
X
Praktiktiden reduceres tilsvarende med 0,5 uge
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

Reducerede
krav

Uændrede
krav
X
X

X
X

4
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser,
som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen?
Der er ikke foretaget uddannelsesændringer.
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 2018 har Fællesudvalget i anbefalet 2 AUB-ansøgninger fra de lokale uddannelsesudvalg ved de to skoler, som udbyder hovedforløbet i skilteteknikeruddannelsen).
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Skorstensfejernes faglige udvalg
Skorstensfejer

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
2,80%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
7,80%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
11
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
10
16
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
(Skriv udvalgets analyse her)
Alle elever, der optages på skorstensfejeruddannelsen, får en praktikplads og alle, der afslutter
grundforløb 2, overgår også til hovedforløbet. Det er meget tilfredsstillende.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Udfordringen for skorstensfejeruddannelsen er at tiltrække flere til faget og dermed til branchen. I
2017 var der lidt flere der påbegyndte grundforløb 2 end der var i 2016.
Fagligt udvalg har igangsat initiativer både rettet mod de unge i overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse både i form af mere informationsmateriale om uddannelse og gennem
tilstedeværelse ved DM i Skills for at synliggøre uddannelsen mere.
Fagligt udvalg forventer at fortsætte med disse aktiviteter, således at der tiltrækkes flere til faget.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
(Skriv her)
Fagligt udvalg har igangsat initiativer både rettet mod de unge i overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse både i form af mere informationsmateriale om uddannelse og gennem
tilstedeværelse ved DM i Skills for at synliggøre uddannelsen mere. Skorstensfejerne havde første gang
en stand ved Skills i 2017. Derudover har Skorstensfejerlauget også igangsat en større opsøgende
indsats, således at de enkelte skorstensfejermestre nu er mere opsøgende i forhold til at få elever.
I sommeren 2018 har der været et rekordoptag på skorstensfejeruddannelsen med 32 nye lærlinge på
grundforløb 2. Skorstensfejernes faglige udvalg arbejder efter at tendensen fortsætter om end det ikke
forventes, at der vil være så mange optagne hver gang grundforløb 2 påbegyndes.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Jordbrugets Uddannelser
Skov- og naturtekniker
07.12.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 15
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 16

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,00%

15

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

16

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
7,10%

8
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden er faldende for 2016 til 2017.
Udvalget har nedlagt uddannelsens trin 1, skov- og naturassistent som i lav grad førte til
beskæftigelse. Udvalget forventer at nedlægning af trin 1 samt uddannelsens nye specialer fra august
2018 på sigt vil have en positiv indflydelse på ledighedsgraden for de færdiguddannede.
Begrænsning i adgang til skolepraktikken forventes også at have indflydelse på ledighedsgraden
fremover.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 17 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
49,80%
43,60%
18
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
19,30%
28
23,50%
27
aftale
Uddannelsesaktive elever i
73,80%
107
73,90%
85
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
6,90%
10
2,60%
3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
191
203
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
27,10%
54
18,40%
26

17

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

18

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

10
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 19
(Skriv udvalgets analyse her)
Der er fortsat en udfordring med en stor andel elever i skolepraktik. Især i første del af uddannelsen
er det er svært for eleverne at finde en praktikplads pga. manglende praktisk erfaring. Mange
skolepraktikelever er derfor i delaftaler i løbet af skolepraktikken.
Det høje antal elever i skolepraktik er dog på vej ned pga. dimensionering i 2018 og 2019, hvilket vil
medføre en væsentlig nedgang i antal elever i skolepraktik, idet en stor del af eleverne ind til nu er
påbegyndt uddannelsen via skolepraktik.
Udvalget kan ud fra de bagved liggende tal for 2017 for de enkelte skoler se, at der er stor forskel i
den andel af elever som efter 3 måneder ikke er overgået til hovedforløbet.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
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 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. Mange af delaftalerne fører dog til at skolepraktikeleverne efterfølgende kommer ud i ordinær praktik.
På nuværende tidspunkt er der mangel på praktikpladser. Der er et forholdsvist stort antal
virksomheder godkendt som praktikplads, men på trods heraf en stor andel elever i skolepraktik.
Praktikvirksomhederne er i 2018 informeret om dimensionering, udvalget vil i forlængelse heraf
fortsætte arbejdet med at informere virksomheder om vigtigheden i at indgå ordinære
uddannelsesaftaler.

19

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Udvalget har i august 2018 revideret uddannelsens specialer og fag. Det har efterfølgende vist sig at
der er behov tilføjelse af en enkelt målpind i et fag.
(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
6571 Grundlæggende træklatring og beskæring – her ønskes af sikkerheds- og lovmæssige årsager
tilføjet ekstra målpind vedr. ”redning af nødstedt klatrer”.
Ændringen vil ikke have indflydelse på kompetencemål i bekendtgørelsen, men vil alene betyde
ændring af fag i uddannelsesordningen.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 20

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

20

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 21?
(Skriv her)
Udvalget har i 2017 nedlagt trin 1, skov- og naturassistent som i lav grad førte til beskæftigelse.
I 2018 er der indført nye specialer med henblik på i større udstrækning at afspejle branchens
kvalifikationskrav. De nye specialer skal medvirke til at gøre eleverne mere attraktive i forhold til
virksomhederne og skabe større incitament hos arbejdsgiverne for at indgå uddannelsesaftaler.
Det er udvalgets opfattelse at ændringerne vil komme til at fungerer efter intentionerne.

21

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Slagterfagets Fællesudvalg
Slagter
03.11.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20198
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,20%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
9,20%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget bemærker at ledighedsgraden er faldende og det bekræfter efterspørgslen på flere faglærte
indenfor brancehen. Til gengæld er udvalget positive over for stigningen af indgåede aftaler fra
2016 til 2017 med en fremgang fra 30 indgåede aftaler til 49 indgåede aftaler.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Slagteruddannelsen har i en længere årrække oplevet vigende optag, som ikke kan imødekomme
branchens behov.Virksomhedernes udvikling indenfor maskinteknologi /robotteknologi har
ændret sig radikalt og Lean er et naturligt redskab for alle slagterierne, samtidig efterspørges der
flere kompetencer indenfor oksekød og forædlingsdelen.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
11
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
30
100,00%
49
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
62
69
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
43,40%
23
2,00%
1

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.12
Udvalget konstaterer positivt at tallet er stærkt faldene og det bekræfter behovet for flere elever i
branchen. Derfor 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 2019
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Slagterfagets Fællesudvalg har en forventning om, at flere elever vil indgå uddannelsesaftaler i 2019
og 2020. Det sker på baggrund af moderniseringen af uddannelsen, som skal få flere unge til at
vælge en uddannelse som slagter samt hele indsatsen fra industrien om at tage flere elever end
hidtil.
Slagterfagets Fællesudvalg vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen selv om
branchen er i fremgang. Udvalget har på baggrund af denne vurdering besluttet at gennemføre
følgende indsatser:
Opdatering af uddannelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse. Der vil fremover
være fokus på, om ændringer giver en øget søgning til uddannelsen.
Lancering af rekrutterings/oplysningskampagne både over for elever og virksomheder som skal
gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse og tage flere elever.
Rekrutterings/oplysningskampagnen skal dels oplyse om uddannelserne og dels gøre det mere
attraktivt at vælge en, 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.
Større samarbejde og inddragelse af virksomheder i udvikling af uddannelsen, så der tilsikres at den
hele tiden er opdateret efter arbejdsmarkeds behov.
12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
Arbejdsmarkedsforholdet samt teknologien inden for slagterbranchen har ændret sig.
Virksomhederne inden for industriområdet efterspørger flere kompetencer inden for oksekød og
forædling. Lean og robotteknologi er en stor del af arbejdet på et slagteri og derfor skal uddannelsen
tilpasses for at tilgodese behovet. Udvikling på arbejdsmarkedet medfører, at virksomhedernes
kvalifikationskrav hele tiden ændrer sig. Gamle ofte ”ufaglærte” jobfunktioner forsvinder og
behovet for ny fagspecifik faguddannelse som slagter inden for teknologi bliver større. Aktiviteten
adresserer behovet for at forbedre konkurrenceevnen i fødevareindustrien og fastholde produktion
og arbejdspladser i Danmark. Uddannelsen har tidligere været målrettet en uddannelse der skulle
sikre elever hurtighed i udskæringen. Ændring af uddannelsen på trin 1. vil betyde et bredere
fundament for forståelse af branchen, samt tørre grundlæggende læring der vil tillægge eleverne flere
kompetencer inden valg af speciale.
Ændringer i uddannelsen på trin 1.:
Følgende ændringer ønskes i uddannelsesordningen ( omfordeling af uddannelse, udskiftning af fag,
men med samme antal skoleuger på hvert trin).
•

Maskin, Lean og robotteknologi på slagtergangen indsættes i stedet for valgfri fag på trin 1.
1.5 uge

•

Regning og kalkulation udvides med 0,5 uge til 1.uge

•

Hjemmemarkedsudbening-detailudskæring 2.5 uger trin 1.forkortes til 1,5 uger

•

Udbening af skinker 1,5 uge forkortes til 0,5 uge.

•

Udbening af forender 1.uge forkortes til 0,5 uge

•

Udbening af midterstykker 1.uge forkortes til 0,5 uge

•

Udbening af kamme og bryst 1.uge forkortes til o,5 uge
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•

Nyt fag Udbening af vinger og detailudskæring af vinger 1.uge

•

Nyt fag Udbening af pistoler 1.uge

•

Nyt fag Forædling 1,5 uge

•

Svendeprøven tilpasses discipliner i de enkelte specialer med tilhørende
bedømmelseskriterier

Der ønskes ændring af uddannelsesbekendtgørelsen således at:
•

Alle mål tilpasses, så der tilsikres kvalitetsmål for hele uddannelsen.

•

Merritbilag tilpasses.

•

Svendeprøven tilpasses:

§ 7.Stk. 2. Svendeprøven består af følgende:
1) En skriftlig teoriprøve inden for uddannelsens mål.
2) En mundtlig teoriprøve inden for uddannelsens mål.
3) En praktisk prøve, der består af afprøvning i forskellige discipliner inden for
uddannelsens mål.
Ændres til:
• 1) En praktisk prøve, der består af afprøvning i forskellige discipliner inden for
uddannelsens mål.
• 2) Mundtlig fremlæggelse under den praktiske prøve inden for uddannelsens mål.
§ 7. Stk. 5. Svendeprøven bedømmes af to skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra
arbejdstagerside, udpeget af det faglige udvalg.
Ændres til:
”Svendeprøven bedømmes af to skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra
arbejdstagerside, udpeget af det faglige udvalg med undtagelse af svendeprøven på trin 2,
specialet ”forædler” bedømmes af to habile og fagligt kvalificerede skuemestre, udpeget af
det faglige udvalg….”
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:13

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

8
563 af 742

Sags nr. 18/14710

Slagter

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen14?
Kvalitet i praktikmål for uddannelsen
Der blev i forbindelse med ændringerne af uddannelsen i 2016/2017 vurderet, at det ikke var aktuelt
at ændre i praktikmålene. I forbindelse med den nye opdatering af uddannelserne, vurdere udvalget at
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 har vurderet at der er formuleringer i godkendelsesskemaerne, der skal
opdateres.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Smed
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
7,40%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget noterer at ledighedsgraden ligger under den gennemsnitlige for alle erhvervsuddannelser
samt at denne er faldende. Flertallet af de udlærte er i ordinær beskæftigelse, og enkelte har startet
egen virksomhed (selvstændighedsfrekvensen er 0,016).
Udviklingen i ledighedsgraden giver ikke anledning til ændringer i uddannelsens mål eller varighed.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
9,50%
6,60%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
75,30%
432
82,90%
548
elever i aftale
Uddannelsesaktive
23,70%
136
15,40%
102
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
1,00%
6
1,70%
11
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
724
671
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
13,70%
91
13,50%
103

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget noterer en god stigning i uddannelsesaktive elever i aftale pga. den mangel på faglært
arbejdskraft, der forventes de kommende år.
Ligeledes finder udvalget det positivt at der kan noteres et væsentligt fald i antallet af elever i
skolepraktik. Tal og andel i 2017 15,4/102 finder udvalget fortsat for højt. Udvalget vil på den
baggrund, følge udviklingen i forhold til, hvor mange elever der optages til skolepraktik samt hvor
længe de er tilknyttet et skolepraktikcenter inden overgang til uddannelsesaftale. Udvalget
gennemførte en synkronisering af en række uddannelsers grundforløb med virkning fra aug. 2018
og vil i øvrigt se på muligheden for at lade flere uddannelser omfatte af samme grundforløb. Dette
i forventning om at lette omvalg af uddannelser for elever i skolepraktik.
Udvalget konstaterer at der er en lille stigning i antallet af elever der tre måneder efter afsluttet
grundforløbet ikke er overgået til et hovedforløb. Dette tal bør nedbringes og udvalget vil derfor
følge udviklingen i forhold til skoler og regioner for at se på de regionale forskelle og skolernes
indsats for bringe eleverne i aftale.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
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.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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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.

5
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Det faglige udvalg ønsker at justere i kompetencemål for skibsmontøruddannelsen. Dette kan
betyde at der skal justeres på kompetencemål for smedeuddannelsens speciale smed, maritim.

Ændring i kompetencemål for specialet smed, maritim.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

7
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsen blev med virkning pr. august 2018 ændret således, at overgangskrav er sammenfaldende
med uddannelserne til støberitekniker og beslagsmed.
Det er endnu for tidligt at evaluere på denne ændring.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

8
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddanenlsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
December 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote for GF 2 i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote for Gf 2 i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag på GF 2
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej, men
praktikpladsaftale
for hovedforløbet
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8rels
er.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at
downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7. kvartal
efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede i
2015)
3,20%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen kan disse
fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs
vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Det fremgår af tabel 1.1 at der er en ledighedsgrad på 3,2% i 2017 for færdiguddannede i 2015. Denne lave
ledighedsgrad afspejler, at der er stor efterspørgsel efter færdiguddannede social- og sundhedsassistenter.
Der mangler oplysninger for 2016, da uddanelsen på dette tidspunkt var en trindelt uddannelse og der ikke
findes særskilte tak for daværende trin 2 i uddannelsen.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale
forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Behovet for social- og sundhedsassistenter er stigende på grund af stigende kompetencekrav på
arbejdsmarkedet. Antallet af ældre over 75 år er steget med 112.000 siden 1990 og ældre over 75 år udgør en
stigende andel af befolkningen. Borgere med funktionsnedsættelse og ældre med plejebehov er generelt mere
plejekrævende end tidligere og har flere samtidige diagnoser.
Parterne taget højde for udviklingen i de indgåede dimensioneringsaftaler for optag på uddannelsen.
Dimensionering af optag på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen er øget fra 3.994 i
2015 til 5.000 pladser årligt i 2017 – 2019.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået til
aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
98,80%
1.348
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
1,20%
16
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
3.894
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
40,00%
910

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med
henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø samt
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv
udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
(Skriv udvalgets analyse her)
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen, og udvalget vurderer, at dette emne ikke er aktuelt for uddannelsen.
Det fremgår af tabel 1.2 at mere end 98% af de uddannelsesaftive elever er i uddannelsaftale 3 måneder efter
afsluttet grundforløb. Dette afspejler, at der er stor efterspørgsel efter social- og sundhedsassistentelever.
Det fremgår ligeledes, at tilgangen til uddannelsens grundforløb i 2017 var 3.894 elever. Dette er et lavt antal
grundforløbselever, der ikke er tilstrækkeligt til at opfylde dimensioneringen af hovedforløbet på 5.000 elever.
Det fremgår af tabel 1.3, at 40% af elever, der har afsluttet grundforløb 2 ikke er uddannelsesaktive tre
måneder efter afsluttet grundforløb. I 2017 udgjorde det 910 elever. Det er PASS’ vurdering, at der her må
antages at være et rekrutteringspotentiale.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Der er stort behov for flere elever til såvel grundforløb som hovedforløb for at opfylde efterspørgslen på
færdiguddannede.

PASS har derfor besluttet at indgå i et samarbejde med Danske SOSU-skoler om en fælles landsdækkende
rekrutteringskampagne. PASS ønsker især at se på mulighedederne for at rekruttere flere unge til uddannelsen.
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Ligeledes ønsker PASS et samarbejde med SOSU-skolerne om konkrete fastholdelsesinitativer, herunder
- Gøre det lettere at fylde uddannelsespladser op, når der sker frafald
- I samarbejde med skolerne øge indsatsen for at fastholde elever, der forlader uddannelsen enten på
grundforløbet, mellem grundfoløb og hovedforløb, eller i løbet af hovedforløbet.
- Videndeling om bestpractice for fastholdelse af frafaldstruede elever
- Meritvejledning for sygeplejstuderende, der ønsker social- og sudnehdsassistentuddannelsen i stedet
Desuden har KL udarbejdet et omfattende katalog over 38 initiativer, som skal medvirke til at sikre flere
hænder i ældresektoren, herunder flere initiativer, der retter sig mod uddannelsen.
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3. Ændringsønsker og ansøgning

Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og
generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og
teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at have en
virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Regionerne har brug for, at eleverne altid har et gyldigt førstehjælpsbevis. Det er et krav på regionale
arbejdspladser, at medarbejderne har et gyldigt førstehjælpsbevis. Et førstehjælpsbevis er kun gyldigt i to år.
Derfor ønsker PASS, at eleverne skal kunne opnå førstehjælpsbeviset to gange i løbet af hovedforløbet.
PASS-udvalget drøfter muligheder for at fremme rekruttering til uddannelsen. Blandt ideerne er følgende
indsatser:
- Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at udvikle flere meritpakker, fx
vhja. af AMU-forløb, for især social- og sundhedshjælpere
- Udvalget er ved at undersøge om den nye social- og sundhedsassistent uddannelse bør placeres på
niveau 5 i NQF, og hvilke afledte effekter dette ville have.
Udvalget er blevet opmærksom på, at det ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at Sundhedsstyrelsen
udsteder autorisation når der er udstedt uddannelsesbevis. Dette ønskes indføjet.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
-

Det ønskes tilføjet i uddannelsesbekendtgørelsen/ -ordningen, at eleven gennem hele
uddannelsen skal have et gyldigt førstehjælpsbevis.
Der ønskes tilføjet flere standardmeritter ved hjælp af AMU-pakker i Bilag 1, så social- og
sundhedshjælpere kan gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen på kortere tid
Det indføjes i uddannelsesbekendtgørelsen, at der udstedes autorisation til færdiguddannede.
6
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede krav

Reducer
ede krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

X
Gennemførelse af
førstehjælpskurset og
udstedelse af bevis
flere gange kan have
økonomiske
konsekvenser

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser, som
følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen 7?
(Skriv her)
Social- og sundhedsuddannelsen bliv med virkning fra januar 2017 ændret fra at være en trindelt uddannelse,
bestående af social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1) og social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)
til at være to selvstændige uddannelser.
Formålet har været at opnå en tydeligere profil og højere niveau på uddannelserne for at færdiguddannede i
højere grad opfylder arbejdsmarkedets behov.
PASS-udvalget har besluttet at evaluere den nye model med henblik på en vurdering af om ændringerne har haft
den tilsigtede effekt.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige
udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddanenlsen
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
December 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote for GF 2 i 2019 1

Uddannelsen er dimensioneret uden kvote for GF 2 i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag til GF 2
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej, men der er
praktikpladsaftale
for optag på
hovedforløbet
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8rels
er.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at
downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7. kvartal
efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for færdiguddannede i
2015)
9,10%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen kan disse
fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige udvalgs
vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Det fremgår af tabel 1.1 at der er en ledighedsgrad på 9,1% for færdiguddannede social- og sundhedshjælpere
i 2015 svarende til den genenmsnitlige ledighed for erhvervsuddannelserne.
Da der er stor efterspørgsel efter faglærte på området er det PASS’ forventning at ledighedsgraden er
faldende.
Der mangler oplysninger for 2016, da uddannelsen på dette tidspunkt var en trindelt uddannelse og der ikke
findes særskilte tak for daværende trin 2 i uddannelsen.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte, internationale
forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Arbejdsmarkedet for social- og sundhedspersonale har i de senere år ændret sig, så der nu er faldende
efterspørgsel efter social- og sundhedshjælpere og stigende efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter.
Dette har parterne taget højde for i de indgåede dimensioneringsaftaler for optag på uddannelserne.
Dimensioneringen for optag på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen er reduceret fra
8.119 i 2015 til ca. 2.500 pladser årligt i 2017 - 19.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er overgået til
aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
98,50%
400
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
1,50%
6
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
1.603
grundforløb 2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
34,10%
210

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i uddannelsesaftale,
skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på uddannelsen (med
henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø samt
elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til hovedforløb. Beskriv
udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
(Skriv udvalgets analyse her)
Der er ikke skolepraktik på uddannelsen, og udvalget vurderer, at dette emne ikke er aktuelt for uddannelsen.
Det fremgår af tabel 2.1 at mere end 98% af de uddannelsesaktive elever er i uddannelsaftale 3 måneder efter
afsluttet grundforløb. Dette afspejler, at der er stor efterspørgsel efter social- og sundhedshjælperelever.
Det fremgår ligeledes, at tilgangen til uddannelsens grundforløb i 2017 var 1.603 elever. Dette er et lavt antal
grundforløbselever, der ikke er tilstrækkeligt til at opfylde dimensioneringen af hovedforløbet på 3.500 elever.
Det fremgår af tabel 1.3, at 34,1 % af elever, der har afsluttet grundforløb 2, ikke er uddannelsesaktive tre
måneder efter afsluttet grund hovedforløb. I 2017 udgjorde det 210 elever. Det er PASS’ vurdering, at der her
må antages at være et rekrutteringspotentiale
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de kommende år
blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Der er stort behov for flere elever til såvel grundforløb som hovedforløb for at opfylde efterspørgslen på
færdiguddannede.

PASS har derfor besluttet at indgå i et samarbejde med Danske SOSU-skoler om en fælles landsdækkende
rekrutteringskampagne. PASS ønsker især at se på mulighedederne for at rekruttere flere voksne til
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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uddannelsen.
Ligeledes ønsker PASS et samarbejde med SOSU-skolerne om konkrete fastholdelsesinitativer, herunder
- Gøre det lettere at fylde uddannelsespladser op, når der sker frafald
- I samarbejde med skolerne øge indsatsen for at fastholde elever, der forlader uddannelsen enten på
grundforløbet, mellem grundfoløb og hovedforløb, eller i løbet af hovedforløbet.
- Videndeling om bestpractice for fastholdelse af frafaldstruede elever
Desuden har KL udarbejdet et omfattende katalog over 38 initiativer, som skal medvirke til at sikre flere
hænder i ældresektoren.
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3. Ændringsønsker og ansøgning

Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og
generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og
teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at have en
virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
PASS-udvalget drøfter muligheder for at fremme rekruttering til uddannelsen.
PASS har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at udvikle flere meritpakker, fx vhja. af
AMU-forløb, for især ufaglærte med erfaring fra området

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
- Der ønskes tilføjet flere standardmeritter ved hjælp af AMU-pakker i Bilag 1, så flere ufaglærte
kan gennemføre social- og sundhedshjælperuddannelsen på kortere tid

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige indsatser, som
følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de efter intentionen 7?
(Skriv her)
Social- og sundhedsuddannelsen bliv med virkning fra januar 2017 ændret fra at være en trindelt uddannelse,
bestående af social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin 1) og social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)
til at være to selvstændige uddannelser.
Formålet har været at opnå en tydeligere profil og højere niveau på uddannelserne højere grad opfylder
arbejdsmarkedets behov.
PASS-udvalget har besluttet at evaluere den nye model med henblik på en vurdering af om ændringerne har haft
den tilsigtede effekt.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige
udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og
Stukkaturfaget
Stenhugger
5. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 7
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 8

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

7

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

8

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er ingen ledige i Stenhuggerfaget, men faget ønsker stadig at fastholde det antal elever der er i
faget og helst med en tilgang til faget. Det Faglige udvalg vil i samarbejde med den nye landsskole for
stenhugger gå videre med dette arbejde.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er stadig mangel på unge som vælger stenhugger uddannelsen. Det Faglige udvalg arbejder på en
en ny aktivitet (trin/speciale) på uddannelsen se nedenstående.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 9 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
10
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
<3
100,00%
<3
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
4
6
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
66,70%
2
50,00%
1

9

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

10

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 11
Med baggrund i fuld beskæftigelse, og at fagets elever for en uddannelsesaftale efter endt
grundforløb, ser udvalget ingen udfordringer her.
Med flytning af landsskolen fra Sjælland til Jylland er der nogle udfordringer i at gøre virksomhederne
bekendt med flytningen. Det Faglige udvalg og skolen samarbejder omkring informationen til
virksomhederne om dette.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er for lille tilgang til faget, derfor igangsættes et arbejde med at ændre bekendtgørelsen i 2019, se
nedenstående.

11

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Der er et ønske fra branchen om at få uddannet arbejdskraft til den industrialiserede del af stenhugger
branchen. Stenindustri har mange virksomheder hvor der arbejder ufaglært arbejdskraft. Disse
ufaglærte komme direkte fra ”gaden” ind på fabrikkerne og arbejder under op læring. På grund af den
øgede teknologi ønsker branchen at denne del af arbejdskraften får en uddannelse.

Der arbejdes på at indføre et speciale eller et trin på stenhugger uddannelsen med navnet Stentekniker.
Denne uddannelse forventes gennemført med 20 ugers grundforløb sammen med stenhuggerne.
For elever der skal gennemføre uddannelsens hovedforløb som stenteknikker, varer uddannelsen 2 år
hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger fordelt på 2 skoleperioder
Nogle af de kompetencer som vil være specielt for stenteknikker er følgende
Eleven kan udføre stenindustri opgaver i tyndplader natur sten og konpositsten keramik dekton
materialer.
Eleven kan betjene stationær CNC fræser, skærer maskiner, waterjet og vedligeholdelse af maskiner.
Eleven kan betjene håndholdte skære og fræsemaskiner, og vedligeholdelse af maskiner.
Eleven kan Montere i vaske, kogeplader samt udføre reparationer i tyndplader
Eleven kan udføre reparationer af fuger
Eleven kan fremstille skabeloner
Eleven kan arbejde med arbejdstegninger udføre udregninger, opmålinger og genkende
arbejdsbeskrivelser
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Stenhugger

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 12
Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X
X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

12

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 13?
I forbindelse med flytning af stenhugger skolen fra Sjælland til Jylland har Byggeriets Uddannelsers
projektkonsulent 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.

13

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og
Stukkaturfaget
Stukkatør
5. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 14
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 15

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

14

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

15

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er ingen ledige i Stukkatørfaget, men faget ønsker stadig at fastholde det antal elever der er i
faget og helst med en tilgang til faget. Det Faglige udvalg vil i samarbejde med landsskolen for
stukkatørfaget gå videre med dette arbejde.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er tre virksomheder i Danmark, en af virksomheder arbejder på at mordanisere stukkatørfaget
gennem ny teknologi. Det er det Faglige udvalg meget interesseret i. Derfor følge udvalget sammen
med det lokale uddannelsesudvalg og skolen udviklingen tæt. For på den måde at sikre at denne
udvikling kommer hele faget til gode.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 16 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
17
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
<3
100,00%
<3
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
4
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
50,00%
2
0,00%
0

16

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

17

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 18
Med baggrund i fuld beskæftigelse, og at fagets elever for en uddannelsesaftale efter endt
grundforløb, ser udvalget ingen udfordringer her.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der er for lille en tilgang af elever til faget på trods af at alle elever for en uddannelsesaftale. Derfor
samarbejder det faglige udvalg med skolen for at sikre tilgangen til faget.

18

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 19

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
19

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 20?
I samarbejde med de øvrige faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser har det faglige udvalg murer-,
stenhugger og stukkaturfaget arbejdet systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne herunder, at
flere elever får en uddannelsesaftale. 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
Projektkonsulenten har supportet det lokale uddannelses udvalg under hele projektperioden. Indenfor
byggeriets uddannelser er der geografisk forsket på, hvor der er elever uden praktikplads og ledige
praktikpladser. Byggeriets Uddannelser har afholdt 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 er afholdt over efteråret 2017 og ind i
2018.

20

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Støberitekniker
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
Der er ikke data for denne
uddannelse (9,1)

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
Der er ikke data for denne
uddannelse (9,1)

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Som det fremgår findes der ikke data for ledighedsgrad for støberitekinkeruddannelsen hvorfor tal
for den gennemsnitlige ledighed er indsat.
Det er udvalgets vurdering, at det indtil videre primært er voksne og erfarne støberimedarbejdere
som har gennemført uddannelsen, og at disse alle er i beskæftigelse.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Ingen bemærkninger

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
<3
<3
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
3
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
50,00%
1

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Der er ikke tilstrækkeligt datamateriele til, at udvalget kan foretage en analyse af elevers status 3
mdr. efter gennemført grundforløb. Det er dog udvalgets vurdering at størstedelen af de personer
der gennemfører uddannelsen er voksne, som i forvejen er ansat i støberibranchen, og dermed i
princippet glider direkte fra ufaglært ansættelse til praktik i forbindelse med erhvervsuddannelse.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der vurderes at være behov for at rekruttere flere elever til uddannelsen.
Udvalget vurderer, at der kan gøres en rekrutteringsindsats over for elever som er i skolepraktik på
smedeuddannelsen. Disse elever vil med fordel kunne rekrutteres til et hovedforløb på
støberiuddannelsen.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Ændring af AMU-kurser.
Justering af bilag 1 (meritbilag)
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

5
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Uddannelsen blev med virkning pr. august 2018 ændret således, at overgangskrav er sammenfaldende
med uddannelserne til beslagsmed og smed.
Det er endnu for tidligt at evaluere på denne ændring.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og
Tagdækkerfaget
Tagdækker
5.december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej
8

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
10,10%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
3,40%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er gang i byggeriet, hvilket afspejler sig i den faldende ledighedsgrad. Den nærmer sig et omfang,
hvor der er tale om fuld beskæftigelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Som det er tilfældet for andre brancher forventes det, at der bliver mangel på faglærte inden for
området i de kommende år.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
0,00%
0,40%
11
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
10
98,00%
50
aftale
Uddannelsesaktive elever i
0,00%
0
2,00%
<3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
46
33
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
28,60%
4
0,00%
0

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.12
Grundet den store efterspørgelse på elever er tallet faldet til 0%.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Fastholde virksomhedernes synlige efterspørgelse af elever før, under og efter GF2

12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen14?
Udvalget vil afvente resultaterne af de nyeste bekendtgørelse ændreringer.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen for
Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent
Tandklinikassistent
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
18,40%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
14,50%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Området er generelt karakteriseret ved en stabil tilgang af elever. Normalt bliver der indgået 500600 uddannelsesaftaler pr. år og beskæftigelsesfrekvensen (inkl. syge/barselfrekvens) er stabil og
stigende til i alt 0,78 for uddannede i 2016 (0,76 for uddannede i 2015). Udvalget bemærker, at
beskæftigelsesfrekvensen for tandklinikassistenter med anden etnisk baggrund end dansk også er
stigende i forhold til sidste år. Således er den samlede rene beskæftigelsesfrekvens for uddannede
med anden etnisk baggrund end dansk fortsat stigende til 0,56 (0,47 i 2016).
Ledighedsgraden for færdiguddannede i 2015 er 14,50%. Uddannelsen til tandklinikassistent kan
gennemføres med skolepraktik, hvilket generelt påvirker den samlede ledighedsgrad i negativ
retning. Samtidig bemærker udvalget, at næsten halvdelen af alle uddannelsesaftaler indgås i Region
Hovedstaden (45 % i perioden 2014 - 2018). De færdiguddannedes mobilitet udgør derfor en
væsentlig faktor i forhold til den samlede ledighedsgrad.
Fra 2018 blev Tandklinikassistentuddannelsen omfattet af adgangsbegrænsning og kvote.
Uddannelsen oplever en nedgang i antal elever, der starter på grundforløbet og antallet af aftaler
indgået via skolevejen falder. En del elever på GF2 har således en praktikplads ved opstart på GF2.
Omvendt oplever uddannelsen en stigning i antallet af praktikvejsaftaler, herunder aftaler indgået
som Ny Mesterlære.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Udvalget ser en forsat udvikling af tandklinikassistentens rolle som tandlægens ”højre hånd”.
Tandklinikassistenten får således flere og nye opgaver ud over de fagfaglige kerneopgaver og
afhængigt af klinikkens størrelse får tandklinikassistenten flere administrative funktioner, som kan
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aflaste tandlægerne/klinikejerne. Der er tale om generelle administrative opgaver; regnskab,
bogføring, datasikkerhed m.m., men også administrative opgaver i forbindelse med tilsyn,
indberetninger m.m. Derfor arbejder udvalget i disse år med hvordan uddannelsen kan indeholde
kompetencer til både den behandlende tandklinikassistent og den assisterende tandklinikassistent.

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
15,20%
15,20%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
76,80%
327
68,40%
307
elever i aftale
Uddannelsesaktive
20,90%
89
25,80%
116
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
2,30%
10
5,80%
26
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
762
800
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
23,20%
129
27,50%
170

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
Uddannelsen til Tandklinikassistent har i 2018 været omfattet af adgangsbegrænsning og tildelt en
kvote på 447 elever til grundforløbets 2. del. Uddannelsen vil også være dimensioneret i 2019 med
en kvote på 482.
Det faglige udvalg er opmærksom på udviklingen i elevers status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2. Udvalget er imidlertid fortsat ikke enigt om konsekvenserne af dimensioneringen
og udvalgets analyse af udviklingen i antallet og andelen af elever er derfor stadig delt.
Tandlægeforeningen forventer, at dimensioneringen med kvote vil betyde et samlet fald i antallet af
uddannelsesaftaler. HK/Privat har et håb og forventning om, at dimensioneringen vil skabe den
ønskede holdningsændring, og at andelen af uddannelsesaftaler dermed vil være konstant.
Det faglige udvalg følger situationen og søger at indsamle så mange data som muligt, og har blandt
andet også på det årlige møde med de udbydende skoler fået aktuelle indtryk og vurderinger af
udviklingen. På grund af dimensionering af Tandklinikassistentuddannelsen fra 2018 har udvalget
endnu ikke et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af udviklingen af praktikpladssituationen.
Dimensioneringen har betydet en ændring for branchen og de udbydende skoler. Udvalget
vurderer derfor, at det endnu er for tidligt at forudse, hvordan den ønskede kulturændring hos
elever og klinikker/tandlæger slår igennem.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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(Beskriv udfordringer og indsatser her)
I 2019 vil Tandklinikassistentuddannelsen fortsat være dimensioneret med kvote fordelt på 12
skoler. Det faglige Udvalg er opmærksom på udviklingen i antallet af elever og faglærte, og flere
lokale uddannelsesudvalg vil fremover i højere grad informere klinikker og elever om mulighederne
for Ny Mesterlære og indgåelse af uddannelsesaftaler inden opstart på GF2 m.m.
Derfor arbejder Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (FUTKA)
med forskellige markedsføringsinitiativer, herunder ”Pris for den afsluttende prøve”, film, postkort
m.m.
Udvalget er i dialogen med de udbydende skoler opmærksom på behovet for at formidle ”den
gode historie” om elever og tandklinikker og hvordan indsatsen for at rekruttere de rette elever til
uddannelsen og fastholde eleverne som praktikpladssøgende kan tilrettelægges.
Det faglige Udvalg prioriterer generelt god og tilgængelig information via bl.a. hjemmesiden
uddannelsesnaevnet.dk. Tandlægeforeningen informerer om uddannelsen på årskursus og på
foreningens hjemmeside www.tdlnet.dk . HK og Tandlægeforeningen samarbejder desuden 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.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Justering af valgfri specialefag og kompetencer i hovedforløbet
Det faglige udvalg tilpasser løbende sit udbud af valgfri specialefag til udviklingen inden for
brancherne. Udvalget forventer, at valgfri specialefag skal justeres.
Desuden forventer udvalget at justere kompetencemålene vedrørende aftryk i hovedforløbet, så de
bliver mere fleksible og også kan indbefatte digitale aftryk.
(Oplist de konkrete ændringsønsker her)
1. Justering af valgfri specialefag i Uddannelsesordningen.
2. Justering af kompetencemål i hovedforløbet i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til
tandklinikassistent.
Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
(Skriv her)
Det faglige udvalg fastlagde pr. 1. juli 2017 talentspor i uddannelsen. Det faglige udvalg følger
i samarbejde med skolerne udviklingen og interessen for talentspor for at sikre, at fremtidige elever
får muligheden for at uddanne sig på højeste niveau.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Tandteknikerfagets faglige udvalg
Tandtekniker
3. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
35,80%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
31,60%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Ledighedsgraden er faldet lidt for færdiguddannede i 2014 til færdiguddanende i 2015. (tilsvarende er
beskæftigelsesfrekvensen steget lidt fra 0,14 i 2015 til 0,22 i 2016).
Ledighedesgraden er, trods det lille fald, højt og basseret på en tidligere version af uddannelsen
(senest 2012), der umiddelbart ikke har virket tilstrækkelig efter hensigten. Dette har også været
synligt i tidligere lave tal for beskæftigelsesfrekvensen.
En årsag til den høje ledighedsgrad kan være, at der i branchen er en del deldeltidsansatte og en
overvejende del af disse, er kvinder.
Uddannelsen er blevet revideret i forbindelse med reformen i 2015 med henblik på dels at få løftet
niveauet og dels at få sikret det faglige indhold i fremtiden. Disse ændringer slår først igennem på
arbejdsmarkedet tidligst fire år efter reformen, altså i 2019. (fem år for EUX-elever dvs. 2020).
Uddannelsen blev justeret igen i 2016 bl.a. grundet nogle udhensigtsmæssigheder i praktikuddannelsen.
I 2018 er der foretaget en egentlig revision af uddannelsen i forbindelse med en samling af branchen.
Dette har tillige bevirket, at en individuel tilrettelagt uddannelse jf. erhvervsuddannelseslovens §15
stk. 3 er blevet nedlagt.
Den gennemførte ændring vil tidligst få virkning på ledighedsgraden i 2021, hvor Udvalget forventer,
at ledigheden vil falde.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
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.
Tidligere års nedgang i behovet for tandproteser er stagneret på et stabilt niveau. Der er en lille
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tendens til, at målgruppen bliver yngre og det betyder, at der derfor skal produceres flere
tandproteser. Desuden er der et øget behov for proteser hos borgere med anden etnisk oprindelse
end dansk. Denne gruppe har en anden tilgang til tandsundhed. Denne tilgang tager tid at ændre.
Derudover er der kommet fokus på tændernes betydning i denne gruppe, så branchen ser en klar
stigning i behandlingsbehovet her.
Strukturen inden for det kliniske område ændrer sig i disse år i retning af flere større klinikker med
flere ansatte. Fremtidens kliniske tandteknikerklinik vil formentlig bestå af 1-3 autoriserede kliniske
tandteknikere med egen stol – hvor den autoriserede kliniske tandtekniker hovedsageligt varetager
det arbejde, som ikke kan uddelegeres. Der kommer nye regler for uddelegering i 2019. I klinikken
ansættes tandteknikere til at varetage det arbejde, der kan delegeres så arbejdsgangen optimeres.
Lovgivningskrav omkring medicinsk udstyr efter mål, GDPR samt det risikobaserede tilsyn kræver
megen administrationstid.
Den demografiske ændring gør, at målgruppen bliver større. Der kommer flere ældre – i 2020 vil
antallet af borgere over 60 år være 25% af befolkningen. Borgerne lever længere og flere bliver ramt
af demens og andre sygdomme, som gør dem mere behandlingskrævende og sværere at behandle.
Da branchen er blevet samlet i et Uddannelsesudvalg og uddannelsen i den forbindelse er ændret,
forventes der en øget aktivitet inden for den ordinære uddannelse ud over den øgede aktivitet, der
evt. kan tilskrives den teknologiske udvikling.

2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
93,60%
91,70%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler 4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
27,80%
10
45,00%
18
elever i aftale
Uddannelsesaktive
69,40%
25
50,00%
20
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
2,80%
<3
5,00%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
grundforløb 2

57

58

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
18,20%

8

24,50%

13

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Gennemsnit andel i tid i skolepraktik er faldet lidt – dog tilbringer eleverne fortsat en stor del af
uddannelsestiden i skolepraktik. *)
Andelen af uddannelsesaktive elever i aftale – det reelle antal – er steget. De aftaler, der er indgået er
typisk korte eller del-aftaler.
Andelen af uddannelsesaktive elever i skolepraktik er faldet - det reelle antal er dog lavt*)
Uddannelsesaktive elever registreret som praktikpladssøgende 3 måneder efter afsluttet grundforløb
er steget.
*) Ændringerne – om end de er af begrænset omfang - kan til dels tilskrives at praktikcentrets
medarbejdere har øget en målrettet indsats for at få flere dentalvirksomheder til at indgå
uddannelsesaftaler – både aftaler for hele uddannelsen og for korte eller delaftaler.
Der er to udbydere af uddannelsen, hvor af kun den ene er godkendt til udbud af både grundforløb
og hoveforløb.
Der er i forbindelse med dimensionering de seneste år været dimensioneret til fordel for den
udbyder, der er godkendt til udbud af hele uddannelsen. Dette giver regionale forskelle – både i
tilgang af elever og elever i skolepraktik.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.

4
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Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Branchen – typisk dentallaboratorier - har gennem mange år haft udfordringer med at tage elever i
hele praktikaftaler. Denne del af tandteknikerbranchen repræsenteret ved en del mindre laboratorier.

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Der er et ønske i Tandteknikerfagets Faglige Udvalg om at ”branchetone” nogle af praktikmålene.
Ændringerne vedrører alene i uddannelsesordningen.

5
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Ændring i praktikmål:
- Praktikmål 12379 Farvelære opdeles i to:
 Farvelære, fast protetik
 Farvelære, aftagelig protetik
- Praktikmål 12396 Kombinationsprotetik opdeles i to:
 Kombinationsprotetik, fast protetik
 Kombinationsprotetik, aftagelig protetik
- Praktikmålet 12447 Bidfunktion opdeles i to:
 Bidfunktion, fast protetik
 Bidfunktion, aftagelig protetik

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Uddannelsen er ændret jf. uddannelsesbekendtgørelse i 2018.
Ændringen har bl.a. betydet, at uddannelsen er blevet opdelt i to trin med påbegyndelse, der kan ske ad
to forskellige faglige ”veje”:
-

Trin 1: Profil aftagelig protetik
Trin 1: Profil fast protetik

Andet trin i uddannelsen er tillige opdelt i to specialer:
- Trin 2: Speciale aftagelig protetik
- Trin 2: Speciale fast protetik
Det er jf. ovenstående muligt at blive tandtekniker (hel uddannelse) uanset hvilke vej, man vælger som
indgang til branchen. Tandteknikerfagets Faglige Udvalg har en forventning om, at dette vil øge
mulighed for elever at få en uddannelsesaftale.
Som følge af den nye uddannelse er en individuel tilrettelagt uddannelsen (som nævnt under pkt.1)
blevet uaktuel.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

7
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Slagterfagets Fællesudvalg
Tarmrenser
03.11.2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201915
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen16

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,20%

15

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

16

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
16,90%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Branchen består af 2 virksomheder og derfor vil udsving i produktionen på området have direkte
indflydelse som ikke er en direkte tendens på ledighedsgraden.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive17 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
18
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
18
100,00%
18
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
20
20
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
10,00%
2
0,00%
0

17

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

18

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.19

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Der er igennem mange år ikke været efterspørgsel fra branchen efter ændringer i tarmrenseruddannelsen hvilket har den konsekvens i dag, at uddannelsen ikke er tidssvarende opdateret, det
både sig på trin 1. og trin 2. Virkeligheden har også været, at branchen hovedsageligt har haft
elever på trin 1. Industritarmrenser og ikke har ønsket overbygningen på trin 2.tarmrenser.
Slagterfagets Fællesudvalg har på baggrund af ovenstående haft flere møder med de involverede
virksomheder fra tarmrenserbranchen og sammen haft det opdrag, at udarbejde en plan for en
moderniseret uddannelse til Tarmrenser. Derfor er det prioriteret at få branchens ønsker til en
moderniseret EUD uddannelse til tarmrenser præsenteret på en måde, som gør det muligt at
realisere forslagene gennem de etablerede procedurer for udvikling og modernisering af
erhvervsuddannelser. Efterspørgslen til kvalificerede medarbejdere er stor, da eksporten udgør ca.
90 % og branchen derfor er dybt afhængig af, at industriens uddannelse på området inkluderer
faktorer som teknologi, sammenhæng i værdikæden og medarbejdernes kompetencer. Der skal
tænkes strategisk for at tiltrække et bredere rekrutteringsgrundlag til tarmrenseruddannelsen på sigt
og behovet for et stærkt samarbejde mellem parterne på området, er nødvendigt for at have en
erhvervsuddannelse, der på den ene side tilgodeser virksomhedens behov og på den anden side
giver muligheder karrieremæssigt for at kunne videreuddanne sig.
Derfor ønsker det faglige udvalg og branchen at omlægge den nuværende uddannelse som den er og i stedet etablere
et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem uddannelsessteder og branchen for at gøre den
faglige uddannelse så brancherelevant og opdateret som muligt. Det faglige udvalg og branchen
ønsker at få gennemarbejdet en uddannelse som har en længere varighed. Det særlige for
Tarmrenseruddannelsen er (og forventeligt fortsat vil være) en praksis i branchen for, at eleven
først optages på GF2, når han/hun har fået en lærekontrakt med et slagteri. Hovedforløbet i dag er
på trin 1. 14 uger og på trin 2. 10 uger. Målet er, at have en uddannelse der kan afsluttes med et
svendebrev efter 2 år. Og 3 måneder med et udvidet skoleforløb på 20 uger. Der er behov for

19

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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virkelig at gennemarbejde uddannelsen hvorfor det Faglige udvalg først finder det realistisk at
kunne gennemføre ny uddannelse med start tidligst 1.juli 2020.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Arbejdsmarkedsforholdet samt teknologien inden for slagterbranchen har ændret sig.
Virksomhederne inden for industriområdet efterspørger flere kompetencer inden Lean og
robotteknologi er en stor del af arbejdet på et slagteri og derfor skal uddannelsen tilpasses for at
tilgodese behovet. Udvikling på arbejdsmarkedet medfører, at virksomhedernes kvalifikationskrav
hele tiden ændrer sig. Gamle ofte ”ufaglærte” jobfunktioner forsvinder og behovet for ny
fagspecifik faguddannelse som slagter inden for teknologi bliver større. Aktiviteten adresserer
behovet for at forbedre konkurrenceevnen i fødevareindustrien og fastholde produktion og
arbejdspladser i Danmark. En ny uddannelse vil betyde et bredere fundament for forståelse af
branchen, samt tørre grundlæggende læring der vil tillægge eleverne flere kompetencer.
Slagterfagets Fællesudvalg har en forventning om, at flere elever vil indgå uddannelsesaftaler i 2020
og 2020. Det sker på baggrund af moderniseringen af uddannelsen, som skal få flere unge til at
vælge en uddannelse som Tarmrenser samt hele indsatsen fra industrien om at tage flere elever end
hidtil.
Slagterfagets Fællesudvalg vurderer, at der er for få elever, som søger uddannelsen selv om
branchen er i fremgang. Udvalget har på baggrund af denne vurdering besluttet at gennemføre
følgende indsatser:
Opdatering af uddannelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse. Der vil fremover
være fokus på, om ændringer giver en øget søgning til uddannelsen.
Lancering af rekrutterings/oplysningskampagne både over for elever og virksomheder som skal
gøre det mere attraktivt at vælge uddannelse og tage flere elever.
Rekrutterings/oplysningskampagnen skal dels oplyse om uddannelserne og dels gøre det mere
attraktivt at vælge en, herunder også at tydeliggøre erhvervsuddannelsen for potentielle nye
praktikvirksomheder.
Større samarbejde og inddragelse af virksomheder i udvikling af uddannelsen, så der tilsikres at den
hele tiden er opdateret efter arbejdsmarkeds behov.
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(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:20

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen21?

20
21

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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(Skriv her)
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Teater-, eventtekniker- og AV- teknikeruddannelsens Faglig
Udvalg
Teater-, event- og AV-teknikeruddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,20%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,90%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget finder faldet i ledighedsgrad for positivt.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Den teknologiske udvikling på det AV-tekniske område, særligt inden for video/visualisering, samt
den teknologiske udvikling generelt inden for Teater-, Event og AV-teknik branchen, påvirker
kravene til uddannelsen og behovet for kompetencer hos de faglærte. I årene fremover vil der til
stadighed være behov for jævnlige opdateringer af det faglige indhold i uddannelsen.
Udvalget har til opgave at behandle virksomheders ansøgninger om at blive godkendt til at have
lærlinge. Udvalget har oplevet en pæn stigning i antallet af virksomheder, der søger godkendelse
sammenlignet med sidste år. Udvalget opfatter dette som et positivt tilsagn om øget interesse for
uddannelsen.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
13,70%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
52,30%
46
38,50%
25
elever i aftale
Uddannelsesaktive
42,00%
37
60,00%
39
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
5,70%
5
1,50%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
79
63
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
22,80%
26
14,50%
11

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Udvalget finder det negativt, at der er et fald i antallet af uddannelsesaktive elever med en
uddannelsesaftale. Det er udvalgets vurdering, at antallet af elever, der er uddannelsesaktive med
en uddannelsesaftale bør være større. Udvalget vil derfor følge udviklingen i forhold til skoler og
regioner for at se på de regionale forskelle.
I forhold til de uddannelsesaktive elever i skolepraktik, er udvalget bekymret for at omkring 60%
af eleverne var i skolepraktik i 2017. Udvalget er allerede i dialog med skolerne vedrørende
kvaliteten af skolepraktikken, herunder skolernes optag af elever i skolepraktik, hvor længe
eleverne er tilknyttet et skole praktikcenter inden overgangen til en uddannelsesaftale mv.
Udvalgets undersøgelse i Easy medio november d.å. viser at antallet af elever i skolepraktik er
faldende, hvilket skyldes at mange af eleverne har opnået en uddannelsesaftale. Udvalget håber at
den positive udvikling fortsætter.
Udvalget har, jf. ovenfor, oplevet en stigning i godkendelser af nye praktikpladser i løbet af 2018
og håber derfor, at dette vil have en positiv effekt i forhold til udviklingen af tallene for 2018.
I forhold til elever, der har afsluttet grundforløb 2, men som ikke er overgået til hovedforløbet, er
udvalget tilfreds med at det gælder for 14,50% af TEA’s elever i 2017, hvor den for alle
uddannelser i hele landet i 2017 er på 37,1%.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser, har udvalget udarbejdet målrettet
informationsmateriale til virksomhederne. Dette er sket i form af et fakta ark om
erhvervsuddannelsen, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde, får
information om uddannelsens faglige indhold og struktur.
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Udvalget vil anvende fakta arkene målrettet i forbindelse med møder med virksomheder, samt
stille fakta arkene til rådighed for praktikpladskonsulenter på skolerne via vores hjemmeside.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Den teknologiske udvikling på området.
Set i lyset af den teknologiske udvikling, samt udvikling/ændring hos branchens kunder er der et
stigende behov for også at fokusere på visualisering, AV og kundeservice. Behovet for ændringer er
analyseret i en nedsat arbejdsgruppe, og gruppens resultater peger på såvel opdatering af eksisterende
fag, som udvikling af nye fag. Der vil især være fokus på Event området, men også Teater og AVtekniker kan blive berørt.
Derudover vil udvalget kigge nærmere på formuleringen i forhold til tilrettelæggelsen af
skoleundervisningen og praktikuddannelsen under pkt. 5 i uddannelsesordningen, fordi der er indført
nye regler for virksomhedsforlagt praktik (VFP) pr. 1. januar 2018.
Endvidre har udvalget brug for at opdatere listen med uddannelser, der giver grundlag for
godskrivning (bilag 1) i bekendtgørelsen.
Ministeriet bedes rette fejlen i uddannelsens bekendtgørelse, således at udvalgets korrekte navn
fremgår, også i den indledende tekst i bekendtgørelsen.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducerede
krav

Uændrede
krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Sidste år har udvalget omlagt specialet Udstillingstekniker til AV- tekniker. Det nye speciale trådte i
kraft den 1. august 2018. Hen over sommeren blev en række virksomheder inden for det AVtekniske område godkendt som nye praktiksteder. Udvalget forventer derfor, at flere
uddannelsesaftaler bliver tegnet under grundforløbet.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige udvalg for teknisk designer
Teknisk designer
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
16,30%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
15,10%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget finder det positivt, at ledighedsgraden er faldende for færdiguddannede i forhold til behovet
for faglært arbejdskraft.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Virksomhederne vurderes, at være påvirket af den digitale og teknologiske udvikling inden for
anvendelse af programmer/software samt stigende krav til digitalisering af den tekniske
dokumentation, i forbindelse med kvalitetssikring og sporbarhed af produkter.
Udvalget har til opgave at behandle virksomheders ansøgninger om at blive godkendt til at have
lærlinge. Udvalget har oplevet en pæn stigning i antallet af virksomheder, der søger godkendelse
sammenlignet med sidste år. Udvalget opfatter dette som et positivt tilsagn om øget interesse for
uddannelsen.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
25,10%
32,20%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
38,40%
93
50,20%
110
elever i aftale
Uddannelsesaktive
55,40%
134
48,40%
106
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
6,20%
15
1,40%
3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
389
315
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
22,40%
70
20,90%
58
Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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Udvalget finder stigningen i uddannelsesaktive elever i aftale positiv i forhold til den mangel på
faglært arbejdskraft, der forventes de kommende år.
I forhold til uddannelsesaktive elever i skolepraktik er udvalget tilfreds med, at der er et fald i antal
elever i skolepraktikcenter, men bemærker samtidig, at der fortsat er en høj andel, der er i
skolepraktik 3 mdr. efter afsluttet grundforløb. Udvalget vil på den baggrund og med stigningen i den
gennemsnitlige tid i skolepraktik, følge udviklingen nøje i forhold til, hvor mange elever der optages i
skolepraktik samt hvor længe de er tilknyttet et skolepraktikcenter inden overgang til
uddannelsesaftale.
Udvalget kan konstatere, at der er et fald i tilgangen til grundforløb 2. Udvalget vurderer, at et
yderligere fald i tilgangen vil kunne medvirke til, at der på sigt kan blive tale om mangel på
elever/faglærte.
Udvalget finder det positivt, at der er et mindre fald i antallet af elever der tre måneder efter afsluttet
grundforløb 2 ikke er overgået til et hovedforløb. Det er dog udvalgets vurdering, at antallet af elever
der ikke fortsætter i et hovedforløb efter afsluttet grundforløb er for højt. Udvalget vil derfor som for
skolepraktik følge udviklingen i forhold til skoler og regioner for at se på de regionale forskelle.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget afholder årligt i oktober måned en konference med de erhvervsskoler, der udbyder Teknisk
designeruddannelsens hovedforløb. Praktikpladssituationen og det praktikopsøgende arbejde er et
fast element på konferencen, herunder også inddragelsen af de lokale uddannelsesudvalg i det
praktikopsøgende arbejde. Udvalget drøfter med skolerne hvordan de samarbejder regionalt mellem
skolerne, praktikcentrene og de lokale uddannelsesudvalg.
Udvalget drøfter også løbende med såvel skoler som virksomheder, hvilke evt. barrierer der kan være
for at indgå uddannelsesaftaler.
De lokale Uddannelsesudvalg (LUU) opfordres til sammen med skolen, at ansøge om gennemførelse
af AUB-projekter i forhold til at få oprettet flere praktikpladser.
Som et led i indsatsen for at skaffe flere praktikpladser har udvalget udarbejdet målrettet
informationsmateriale til virksomhederne. Det er sket i form af en virksomhedsrettet brochure om
ansættelse af Teknisk designer elever, hvor virksomhederne på en overskuelig og lettilgængelig måde
får information om uddannelsens faglige indhold og struktur samt viden om indgåelse af
uddannelsesaftaler m.v. Materialet anvendes af praktikcentrene med skolepraktik for Teknisk
designer.
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Endvidere 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 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.

3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Der er efter drøftelse med praktikvirksomheder foretaget ændringer/justeringer i de praktikmål der
indgår i uddannelsen. Ændringer i praktikmålene medfører, at der skal foretages ændringer i
uddannelsesordningen. Der er ikke behov for ændringer i bekendtgørelsen om Teknisk designer.
Der er behov ændring/justering af følgende praktikmål der indgår i uddannelsesordningen.
nr. 2720 Illustration og teknisk design
nr. 2722 Planlægning og projektarbejde
nr. 2726 Byggesagsbehandling og projektering af byggeri
nr. 2729 Teknisk dokumentation i industriel produktion
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
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

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget
Teknisk isolatør
5.december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
1,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
Ledighedsgraden for færdiguddannet isolatører er fra 2016 til 2017 faldet fra 1.7 % til 0%
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er gang i byggeriet og det sammen med nye isoleringskrav medvirker til at alle er i beskæftigelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Branchen forventer et yderligere behov for faglært arbejdskraft, grundet nye energikrav samtidig med
der er en stigende eftersørgelse på skibe og boreplatforme.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
0,00%
0,00%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
5
100,00%
17
aftale
Uddannelsesaktive elever i
0,00%
0
0,00%
0
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
18
25
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
44,40%
4
15,00%
3

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Udvalget er glade for at tallet for elever der falder fra efter grundforløbet er faldende, men undre sig
over der er 3 elever når der er ledige uddannelsespladser
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Elevsøgningen til uddannelsen er meget lille. Eleverne er typisk voksne, der enten er i faget som
ufaglært, kommer fra andre brancher eller fra ledighed. Manglen på elever er en branchemæssig
udfordring. Aktuelt er der 4 stillingsopslag på praktikpladsen.dk, men langt flere virksomheder søger
en elev.
Det faglige udvalg har tidligere med god succes modtaget AUB midler til fremskaffelse af flere
praktikpladser. I tæt samarbejde med de 2 hovedskoler, vil FU fremsende en AUB-ansøgning til
udbudsrunden pr. 1. april 2019. De unge elever kræver en særligt opmærksomhed. Uddannelsen er
ikke de unges første valg fordi flertallet kender ikke den. AUB projektet skal bl.a. understøtte
synliggørelsen af uddannelsen overfor gf2 elever på landet erhvervsskoler.
Derudover har Brancheorganisationen andre tiltag på vej, der skal synliggøre faget og uddannelsen i
målsætningen om at tiltrække flere elever. Fx ved vejledningsarrangementer for folkeskoleelever,
DM-SKILLS, uddannelsesmesser m.m.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Uddannelsen er gennem de sidste år været igennem en række småjusteringer.Ændringerne fungere fint,
udvalget afventer de første forsøg med ændringerne i svendeprøverne, hvor man går fra
ttegning/spørgsmålsprøve til projektprøve.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.

6
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen
Tjener
27. november 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg
%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,40%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det er ikke ud fra de givne oplysninger og de øvrige oplysninger, som udvalget har adgang til,
muligt at give en begrundelse for ledighedsgraden for færdiguddannede, fordi opgørelsen af
ledighedsgraden bygger på beskæftigelsesfrekvensen, som ikke tager højde for, hvilken branchen
de udlærte har valgt at tage beskæftigelse i, eller i hvor høj grad valg af deltid og nedsat tid bygger
på et ønske fra den enkelte faglærte.
Udvalget kan derimod konstatere, at der er efterspørgsel på faglært arbejdskraft inden for
branchen. Dette kan også ses af Beskæftigelsesministeriets opgørelser over virksomhedernes
oplevede udfordringer med at tiltrække medarbejdere.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
4
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
95,80%
115
97,30%
142
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
4,20%
5
2,70%
4
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
247
212
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
42,60%
89
37,90%
89

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Branchen efterspørger elever.

Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der mangler elever til uddannelsen. Som det fremgår ovenfor er antallet af elever, som starter på
grundforløbets 2. del faldet fra 247 til 212. Dette er et problem, som udvalget følger løbende og er
i dialog med skolerne om.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Udvalget forsøgte at tiltrække flere elever via en social media kampagne i starten af 2017. Da
søgningen til erhvervsuddannelserne generelt er faldende, kan det ikke konkluderes, om kampagnen
havde en effekt. Kampagnen havde en bred rækkevide og nåede mere end 50.000 mennesker.
Udvalget har i efteråret 2018 udarbejdet informations- og markedsføringsmateriale til brug for
præsentation af uddannelsen overfor potentielle elever.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Togklargøringsuddannelsen

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201943
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen44

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
-

43

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

44

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
-
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg vurderer, at 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 samt
efterfølgende beskæftigelse i praktikvirksomheden.
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.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Der er et akut behov for at få tilføjet certifikat til Teleskoplæsser som obligatorisk fag i speciale
Godstog. Dette er uddybet i pkt. 3.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive45 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
46
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
0,00%
0
0
aftale
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
<3
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
5
4
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
100,00%
2

45

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

46

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.47
Inden for TURs erhvervsuddannelser er der 5 andre grundforløb, som er adgangsgivende til
hovedforløbet. Med baggrund i de myndighedsfastsatte optagelseskrav er det god vejledning af
kommende elever, hvis de i stedet gennemfører grundforløbet i Lager- eller
Vejgodstransportuddannelsen, hvilket øger deres muligheder for praktikplads.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Det er et meget stort problem, at rigtigt mange ansøgere som elev til uddannelsen, ikke er i stand
til at gennemføre de prøver med tilfredsstillende resultat, som praktikvirksomheden skal
gennemføre jf. myndighedskrav. Dumpeprocenten er langt over 50 %.
Det er det faglige udvalgs opfattelse, at svage læsere har et særligt probelm i denne sammenhæng,
idet prøverne på tid.
Praktikvirksomhederne forsøger at finde og få godkendt mere hensigtsmæssige løsninger.

47

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
I forbindelse med den nye Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, BEK nr 1346 af
29/11/2017 bortfalder muligheden for at føre teleskoplæsser med et GT-certifikat pr. 31/12 2018.
Praktikvirksomheden DB Cargo har medio november fået afklaret af AT, at en vigtig maskintype til
lastning og losning af godstog (containere) er i kategorien teleskoplæsser. Eleverne på uddannelses
speciale godstog har derfor brug for at erhverve certifikat til teleskoplæsser uden kranbasis, en 5
dages uddannelse i AMU-regi.
EUC Lillebælt har de nødvendige faglærerkræfter og skal til at gennemføre certifikatuddannelsen i
AMU regi for de nuværende medarbejdere.

På baggrund af det omtalte myndighedskrav ønsker det faglige udvalg derfor denne kompetence
indlagt i specialet som obligatorisk. For nærværende har uddannelsen ingen tid sat af til valgfri
uddannelsesspecifikke fag. Dermed ansøges om at specialet forlænges med 1 uge på skoledelen.
Certifikatet vil selvfølgelig blive erhvervet via et EUD fag.
Da der allerede benyttes denne maskintype i praktikuddannelsen (frem til 31/12 2018), ansøges ikke
om forlængelse af praktiktiden.
Dermed skal der ske en revision af uddannelsens kompetencemål, så arbejdet med teleskoplæsser
medtages.
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Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:48

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
Praktikvirksomhederne har udstyret.
Certifikatuddannelsen skal leve op til de udstyrkrav,
som er fastsat i censorvejledningen.
Lærerkvalifikationer:
Certifikatuddannelsen skal leve op til de
lærerkvalifikationskrav, som er fastsat i
censorvejledningen
Undervisningstid:
1 uge
Praktiktid:
Den praktiske oplæring er allerede indeholdt, da GT
certifikat er tilstrækkeligt frem til 31/12 2018.
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

48

X

X

X
X
X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen49?
Uddannelsen blev voldsomt revideret i forbindelse med reform 2015. Det har betydet, at der inden
for speciale Godstog er uddannet 2 hold, det 3. hold skal til svendeprøve i januar 2019 og
rekruttering til hold 4 er i fuld gang.
Den 1. februar 2019 starter det første hold på speciale Persontog med forventeligt 13 elever.
Det faglige udvalg kan derfor konkludere, at ændringer i 2015 fungere efter intentionen.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.

49

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
Træfagenes byggeuddannelse
3. december 2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 8
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 9

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
7,10%

8

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

9

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
5,50%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er gang i byggeriet, hvilket afspejler sig i den faldende ledighedsgrad. Den nærmer sig et omfang,
hvor der de facto er tale om fuld beskæftigelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Som det er tilfældet for andre brancher forventes det, at der bliver mangel på faglærte inden for
området i de kommende år.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 10 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
14,60%
13,30%
11
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
69,50%
1.265
74,60%
1.445
aftale
Uddannelsesaktive elever i
27,60%
502
24,30%
471
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
2,90%
52
1,10%
22
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
1.735
1.798
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
12,40%
258
11,30%
247

10

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

11

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 12
Det faglige udvalg er meget opmærksom på, at andelen af uddannelsesaktive elever i skolepraktik er
høj, men dog faldende. Det samme gør sig gældende for den gennemsnitlige andel af tid i
skolepraktik. Det faglige udvalg mener, at der er tre hovedforklaringer. Dels har branchen, ikke
mindst i forbindelse med finanskrisen, i stigende grad gjort brug af korte aftaler. I en sådan grad at
over 1/3 af de aftaler, der indgås er korte aftaler. Det betyder, at der er elever der havner i
skolepraktik i kortere eller længere tid, fordi de ikke får fornyet deres aftale. Dels afslutter eleverne
efter reformen grundforløbet på samme tidspunkt. Der er derfor en stor gruppe af elever, der skal
finde en praktikplads fx i august. Mange virksomheder tegner først nye aftaler i forbindelse med at
deres igangværende elever bliver udlært med udgangen af september. Der bliver derfor en pukkel af
elever i en periode. Endelig udgår elever på eux en særlig udfordring. Tømrerspecialet er begunstiget
med mange eux-elever, men det faglige udvalg kan se, at disse elever udgør en relativt større del af
eleverne i skolepraktik, og der er således en særlig udfordring med at skaffe praktikpladser til disse
elever. Nogle skoler benytter sig også af muligheden for at lade eux-elever fortsætte direkte på 1.
hovedforløb efter afsluttet grundforløb. Hensigten er, at virksomhederne kan have 2 eux-elever,
hvoraf en er i praktik og en på skole. Imidlertid betyder det, at de elever, der forsætter direkte på
hovedforløb, typisk ikke har en uddannelsesaftale og derfor vejer tungt i statistikken.
Organisationerne gør derfor en målrettet indsats for at fortælle de ”gode” historier om eux.
Endvidere har repræsentanter fra udvalget i sidste kvartal af 2018 startet en besøgsrunde til alle
skoler, der udbyder Træfagenes Byggeuddannelse for at drøfte ovenstående udfordringer.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Både det faglige udvalg og de lokale uddannelseudvalg arbejder målrettet på at få GF2-elever i
uddannelsesaftale efter bestået grundforløb. Alene i 2018 er der 21 AUB projekter i gang med dette
formål. Der er fortsat mange praktiksteder, der ikke har elever, ligesom mange virksomheder ikke er
praktikpladsgodkendt trods et praktikpladspotentiale. Den systematiske indsats med GF2 eud elever
12

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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har resulteret i, at langt flere elever har en uddannelsesaftale når GF2 er bestået. Som beskrevet
ovenfor udgør eux-eleverne en særlig udfordring. Det drejer sig blandt om en generel
tilbageholdenhed mod at indgå aftaler med eux-elever, med den begrundelse at de har for kort
praktiktid og er ”for dyre”. Det betyder som sagt, at mange elever går i skolepraktik og gennemfører
praktikperioderne med delaftaler. En række skoler vælger at lade disse elever gå direkte på 1H,
således at de får en længere efterfølgende praktikperiode og skulle være mere attraktive for
virksomhederne. Gør skolerne konsekvent dette, betyder det, at det ikke er muligt for skolerne og de
lokale uddannelsesudvalg at arbejde med disse elever i overgangen mellem GF og HF. Det faglige
udvalg vil dels drøfte denne problematik med skolerne i forbindelse med den igangværende
besøgsrunde, dels primo 2019 gennemføre en undersøgelse af hvor udbredt denne praksis er. Endelig
overvejer det faglige udvalg sammen med de øvrige udvalg i Byggeriets Uddannelser om anden
struktur på uddannelsen kan modvirke nogle af de skitserede udfordringer.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 13

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
13

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 14?
I den nyeste bekendtgørelse er den teoretiske del af svendeprøven ændret. Da der endnu ikke har være
afviklet prøver efter denne bekendtgørelse, kan der ikke siges noget om, hvorvidt de fungerer efter
hensigten.

14

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Turistbuschauffør

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201950
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen51

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
1,60%

50

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

51

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
0,80%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg kan konstatere, at der fortsat er meget høj beskæftigelsesfrekvens og at
ledighedsgraden kun er 1-2 %. Det faglige udvalg vurderer at årsagen til dette er, at næste alle
elever er allerede ansatte turistbuschauffører, som går fra ufaglært til faglært og fortsætter i samme
virksomhed.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg vurderer, at der de nærmeste år ikke sker væsentlige ændringer i jobfunktionen.
Det faglige udvalg følger udviklingen tæt, herunder den teknologiske udvikling.
Det faglige udvalg er mere usikker omkring behov for faglært arbejdskraft, idet flere faglærte i en
virksomhed øger virksomhedens måltal for mængden af lærlinge, for at undgå afgift. Dermed
frygter det faglige udvalg, at der i de enkelte virksomheder kun uddannes det nødvendige antal jf.
virksomhedens måltal for lærlinge.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive52 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
53
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
0
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
-

52

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

53

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.54
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik
Som nævnt under pkr. 1 er næste alle elever allerede ansatte, der gennemføre uddannelsen, hvorfor
alle disse elever har uddannelsesaftale for hele forløbet, også evt. manglende GF2 kompetencer.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Uddannelsen bliver muligvis også omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018,
der skal skabe en bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der
søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.

54

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:55

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
55

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen56?
Ingen strukturelle uddannelsesændringer siden 2015, hvor Turistbus blev adskilt fra Kollektiv trafik.
Årsagen var primært et ønske om at styrke uddannelsesmulighederne i turistbusuddannelsen. Det
faglige udvalg vurderer, at det ikke har haft den ønskede effekt med større uddannelsesaktivitet og
flere faglærte turistbuschauffører.
Årsagen kan delvis findes i det faktum, at der ofte er tale om mindre virksomheder, hvor forskel
mellem normalløn og AUB udgør en betydelig udgift, som det er meget sværere at få kompenseret
via voksenlærlinge tilskud, idet de fleste ansatte allerede har en anden faglært uddannelse og elever er
allerede ansatte, og dermed ikke kommer fra ledighed.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.
TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.

56

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.
Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Urmagernes Faglige Fællesudvalg
Urmager
06-12-2018

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
24,00%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
38,10%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Branchen har været igennem en turbulent periode efter finanskrisen, hvor man også har været ramt
af at grossistleddet har sat begrænsninger på hvilke virksomheder, der må handle og reparerer de
forskellige urmærker. Det har givet usikkerhed i markedet, og virksomhederne har derfor været
tilbageholdende med nyansættelser.
Fagets organisationer omlagde i 2016 lønnen, for at skabe plads til flere nyuddannede urmagere, men
det skønnes at det ikke er kommet den årgang, der blev færdig i 2015 til gode.
Derforuden er urmagerfaget geografiske udfordret pga. sin størrelse, hvor de ledige urmagere og de
ledige job ikke nødvendigvis befinder sig i rimelig nærheden af hinanden.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det vurderes at branchen igen er i fremgang, og at de virksomheder der har plads til at ansætte
urmagere, bliver større med plads til flere ansatte.
Det forlyder også her i 2018 til at flere nyudlærte får tilbudt job efter endt uddannelse i den
virksomhed, hvor de afslutter deres uddannelse.
Det forventes ikke at behovet for urmagere bliver større, end det antal der uddannes pt.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
62,90%
63,90%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
10,70%
3
42,90%
6
aftale
Uddannelsesaktive elever i
89,30%
25
57,10%
8
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
33
28
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
0,00%
0
41,70%
10

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Det ser ud til at mange års arbejde med at skaffe flere praktikpladser, og at få motiveret
virksomhederne til at tage eleverne tidligere i uddannelseforløbet, langsomt begynder at bære frugt.
Men der er forsat behov for, at de elever der vælger uddannelsen, er afklaret med de udfordringer der
i et lille fag, hvor der forudsættes stor fleksibilitet både under uddannelsen for at finde praktikplads,
men også efterfølgende for at finde job. Eleverne informeres mere intensivt herom, og det kan være
årsagen til at flere elever har valgt ikke at forsætte efter grundforløbet.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Der arbejdes i øjeblikket på at omlægge skoleperioderne, så virksomhederne kan have 2 elever, hvor
den ene er på skole og den anden i praktik.
Herved skabes grundlag for flere praktikpladser, men det vil også være mere naturligt, at
virksomheden tager en ny elev, hver gang en elev afslutter sin uddannelse.
ZBC/urmageruddannelsen har fået bevilliget støtte fra AUB til at coatche elverne på Grundforløb 2,
så de motiveres og er aktiv praktikpladssøgende. De coates også i at være mere udadvente og
opsøgende.
Samtidig opsøger faglærerne virksomheder, der i dag ikke har elever, for at få flere praktikpladser.
Skolens faglærer er også i gang med at udvikle materiale til virksomhederne, hvor der præcis
beskrives, hvad der forventes af en virksomhed der har elever.
Man har valgt at lade faglærerne være de opsøgende i virksomhederne, da de ”taler samme sprog” og
opfattes som kollegaer, når de besøger virksomhederne.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
x

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
For ikke at få for mange elever på uddannelsen, har Udvalget og Skolen i samråd besluttet at der kun
skal være optag på uddannelsen 2 gange om året, mod tidligere 4 gange om året,. Det er vores
umiddelbare opfattelse, at det har betydet at de elver der valgte uddannelsen pba. Uddannelsestedets
geografiske plasering er faldet fra. Det var bl.a. disse elever der var udfordret på at finde praktikplads og
efterfølgende job.
Ved erhvervsuddannelsesreformen i 2015 blev der indført prøve efter grundforløbet. Det er udvalget
opfattelse at prøvekravet har givet mere målrettede og dygtigere elever, som har nemmere ved at finde
deres plads i branchen.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Fagligt udvalg for Transporterhvervets uddannelser
Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 201957
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen58

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
3,90%

57

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

58

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
1,80%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Det faglige udvalg kan konstatere, at ledighedsgraden er mere end halveret fra 2016 ti 2017 og nu
er meget lav. Næsten alle de skoler, der gennemføre GF2 på uddannelsen oplyser, at eleverne
meget nemmere får praktikplads og at der lokalt er vognmænd, som mangler lærlinge med afsluttet
GF2.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Det faglige udvalg vurderer, at der de nærmeste år ikke er behov for ændringer af skoledelen af
uddannelsen, hvis den nye certifikatstruktur på kranområdet fungerer efter hensigten. Hvad angår
praktikdelen følger det faglige udvalg udviklingen tæt, herunder den teknologiske udvikling.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive59 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik
60
af alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
92,20%
106
83,20%
218
aftale
Uddannelsesaktive elever i
6,10%
7
16,00%
42
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
1,70%
<3
0,80%
<3
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
361
416
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
24,30%
37
22,30%
75

59

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

60

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.61
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.
Det faglige udvalg forventer en stigning i antal elever de nærmeste år, idet uddannelsen blev mere
atraktiv for praktikvirksomhederne med nedlagt trindeling.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Uddannelsen er omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018, der skal skabe en
bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.

61

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
Der er et ønske fra arbejdsmarkedets parter inden for jobområdet om at der eventuelt etableres
EUX på Vejgodstransportuddannelsen. TUR vil derfor gennemføre et analysearbejde for at
undersøge de forskellige muligheder for fagligt fællesskab med andre uddannelser på EUX fag.
Den nuværende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder indeholder speciale Autohjælp.
Dette er ikke medtaget i den nye Ambulancebehandlerbekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar
2019. Transporterhvervets Uddannelser ønsker fortsat, at dette jobområde kan uddannelsesdækkes
via erhvervsuddannelsessystemet. TUR gennemfører derfor et analysearbejde med branchen for at
fastlægge en fremtidig uddannelsesprofil for jobområdet autohjælp. TUR forventer, at jobområdet
Autohjælp medtages i TURs udviklingsredegørelse for 2020. En mulighed er, at en kommende
uddannelse til autotransport ønskes optaget som speciale i Vejgodstransport.

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:62

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt kryds)

62

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen63?
Uddannelsen er omfattet af den nye tværgående initiativ i TUR fra efteråret 2018, der skal skabe en
bedre koordinering mellem virksomheders åbne praktikstillinger og elever, der søger praktik.
Indsatsen skal bl.a. sikre, at elever hurtigst muligt efter fuldført GF2 har underskrever en
uddanneslesaftale.
Det faglige udvalg har en tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg, da flere medlemmer af 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. Et særligt element – udover uddannelsesinformation – er præsentation af et
antal ambassadører (lærlinge) som via hjemmesiden samt på sociale medier fortæller om deres
hverdag i virksomhed og på skole.
Derudover har udvalget udviklet et digitalt dialogværktøj EUDtjek, som er målrettet
praktikvirksomhederne, hvor virksomhed og elev løbende kan følge uddannelsens progression og
forløb. Hermed skabes en synlig sammenhæng mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.

63

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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TUR - som det faglige udvalg for transportuddannelserne- er medlem af SkillsDenmark og deltager
derigennem som demonstrationsfag ved DM i Skills, som afholdes én gang årligt. Her promoveres
transportuddannelserne over for besøgende folkeskoleelever mm., som kan afprøve deres praktiske
færdigheder i forskellige former for simulatorer i TURs demonstrationsstand. Her kan de få et
indblik i nogen af de mange forskellige arbejdsopgaver i transportbranchen og blive vejledt af unge
transportlærlinge, som fortæller om uddannelserne og mulighederne i branchen.
Transportbranchen gennemfører i øjeblikket en stor kampagne under navnet ”Job i Transport”.
Kampagnen er målrettet rekruttering til branchen og præsentation af uddannelsesmuligheder for alle
målgrupper. I denne sammenhæng deltager det faglige udvalg i en række sammenhæng målrettet ved
besøg på institutioner, i virksomheder og på uddannelsesmesser.
Den 1. august 2018 etablerede det faglige udvalg, på grundlag af branchemæssigt tildelte fondsmidler,
en lærepladskoordineringsindsats, hvor det faglige udvalg har ansat en pratikpladskonsulent, som har
til opgave at foretage en koordinering af indsatser mellem skole, virksomhed og elever. Der sker
derfor en styrket indsats i forhold til virksomhedskontakt, matching af elever med relevante
virksomheder i et nært samarbejde med skolerne. Lærepladskoordineringsindsatsen er i første
omgang et 2-årigt projekt.

14
704 af 742

Sags nr. 18/14710

Veterinærsygeplejerske

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje
Veterinærsygeplejerske

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c
3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt
at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
4,70%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,50%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgr
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Der er set en fremgang i omsætningen i branchen, det kan være årsagen til faldet fra 16-17. Det lave
ledighedstal skyldes, at virksomhederne løbende afpasser antallet af elevpladserne i forhold til
branchens behov.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
100,00%
90
100,00%
43
aftale
Uddannelsesaktive elever i
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
0,00%
0
0,00%
0
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
429
38
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
72,60%
239
64,20%
77

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Fra august 2015 og hele 2016 var der frit optag til uddannelsen, hvilket forklarer det store antal
elever, der startede på grundforløbet, men ikke er overgået til hovedforløb. Der var et lille efterslæb
i 2017. Det store optag kunne branchen ikke absorbere. Efterfølgende er adgangsbegrænsningen
indført, hvilket fremover betyder bedre ovenensstemmelse mellem antallet af elever og branchens
behov.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget ønsker at adgangsbegrænsningen bibeholdes og forventer fortsat er en god dialog om
antallet af kvoteelever mellem udvalget, REU og ministeriet er der ikke behov for yderligere
indsatser.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Branchen ansatte tidligere et stort antal elever over 25 år, pga. af elevernes personlige og generelle
kompetencer, men efter indførelsen af kortere undervisningstid for elever over 25 år, optages nu færre
elever over 25 år. Praktikværterne har givet udtryk for, at elever over 25 år ikke passer ind i rytmen
mellem skole og praktikophold. De ældre har sværere ved at få praktikpladser, da branchen skærer
antallet af de ældre ned.
Eleverne over 25 år tilkendegiver, at de gerne vil have den samme undervisning som eleverne under 25
år. De ældre elever er værdifulde i skoleregi, de er værdifulde i klassernes erfaringsudveksling, deres
tilstedeværelse reducerer frafaldet af de yngre elever, da de virker som rollemodel of mentor for de
yngre elever.
Derfor ønsker udvalget en dispensation, så elever over 25 år har samme muligheder for at deltage i
samme undervisningen som de under 25 år.
Med den nuværende faste uddannelseslængde er der ikke fleksibilitet i forbindelse med start på
uddannelsen. Branchen og skolen ønsker mere fleksibilitet i uddannelseslængden i lighed med andre
uddannelser.
Der er behov for at ændre længden på de valgfri uddannelsesspecifikke fag for at øge fleksibiliteten og
til gode se elevernes ønsker. Kortere valgfri uddannelses specifikke fag, vil også kunne udbydes som
AMU- fag, og vil kunne bidrage til branchens behov for efteruddannelse.
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1) Dispensation til at fravige fra 25 års reglen.
2) En fleksibilitet i uddannelseslængden. Så der er mulighed for at forlænge
uddannelsen/praktiktiden i op til 3 måneder.
3) Ændre længden af de valgfri uddannelsesspecifikke fag fra 3 uger til 1,5 uge.

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
De ældre over 25 år vil få længere undervisningstid, men
den samlede undervisningtid vil ikke blive ændret, da de
under 25 år skal undervises og klasserne i forvejen er
oprettet.
Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
Der vil være en lille forøget refusion og
skolehjemspladser pga. forlængelsen af skoletiden for de
elever over 25. Tilgengæld forventes evt frafald fra de
yngre elever at falde (”mentor –effekt”). Økonomisk
forventes de 2 effekter at ophæve hinanden

X

X

X

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bekendtgørelsen er blevet ændret med henblik på at tilgode se branchens udvikling og sikre en god
uddannelse der giver grundlag for det fremtidige arbejdsmiljø. Ændringerne er endnu ikke helt
udmøntet i praksis. Men er blevet potivt modtaget.
Fra august 2015 og hele 2016 var der frit optag til uddannelsen, hvilket betød et meget stort optag på
skolen på grundforløbet. Der blev oprette 4 grundforløb 2016 i modsætning til tidligere, hvor der kun
var 1 om året. Branchen havde ingen mulighed for at absorbere det store antal elever. Elevgrundlaget
ændrede sig, eleverne havde ikke indsigt i arbejsopgaverne, hvilket i sig selv kan give elevfrafald.
Arbejdet er ikke helt så romatisk. Samfundsmæssigt har det kostet mange unødige resourser, og elever
en endt i en blindgyde efter grundforløbet. Adgangsbegrænsningen er genindført og har givet stabilitet
omkring elevoptag.

7
711 af 742

Sags nr. 18/14710

Veterinærsygeplejerske

8
712 af 742

Bilag 3 - Vindmølleoperatør

Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Industriens Fællesudvalg
Vindmølleoperatør
7.12.2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.

Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloa
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
2,50%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
0,50%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden er meget lav og en del af lærlingene kommer fra branchen og fortsætter deres
beskæftigelsen i virksomheden efter endt uddannelse.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Ja
Vindmøllebranchen har de senere år været præget af både store afskedigelsesrunder og et stort
antal nyansættelser i andre virksomheder. Herudover ses interesse for vindmølleoperatørernes
kompetencer i andre brancher. På den baggrund ønsker udvalget at foretage ændringer i
uddannelsen, hvilket beskrives nedenfor.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
26
100,00%
38
elever i aftale
Uddannelsesaktive
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0
0
0
0
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
53
31
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
33,30%
13
28,30%
15

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
(Skriv udvalgets analyse her)
Udvalget konstaterer, at det var et godt initiativ at oprette skolepraktik på uddannelsen i 2018.
Udvalget erfarer fra skolerne, at eleverne i skolepraktik i høj grad kommer i ordinære aftaler.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
(Beskriv udfordringer og indsatser her)
Udvalget har i samarbejde med Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern kontaktet en række
virksomheder uden for vindmøllebranchen, der havde efterspurgt erhvervsuddannelse til deres
ikke faglærte medarbejdere. Virksomhederne havde ledt efter, men ikke fundet relevante
uddannelser i nuværende udbud af erhvervsuddannelser. Udvalget fulgte op på skolens kontakter
ved at sende et lille spørgeskema. Spørgeskemaet afdækkede dels hvilke kompetencer
virksomheden efterspurgte, dels om virksomheden havde de opgaver, der skulle til for også at
kunne blive godkendt som praktikvirksomhed. Uddannelsesredegørelsen er bilagt et notat om
spørgeskemaundersøgelsen. Den korte konklusion er, at der ved at ændre uddannelsens titel,
specialenavne, og foretage mindre justeringer af uddannelsens kompetencemål, kan skabes en
uddannelse, der fortsat er relevant for vindmøllebranchen og samtidig vil kunne bruges inden for
en række andre brancher. Særligt på montageomrrådet forventer udvalget at nye brancher vil
kunne få deres uddannelsesbehov dækket.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?
(Sæt kryds)

Ja

Nej
X

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4

B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)
Industriens Fællesudvalg (IF) har erfaret, at der fra virksomheder der ikke er en del af
Vindmøllebranchen, er ytret ønske om en uddannelse med et indhold, der stort set er identisk med
kompetencerne i vindmølleoperatøruddannelsen. Det er dog vigtigt for de virksomheder og deres
mulighed for at blive godkendt som praktiksted, at uddannelsens navn ikke alene henvender sig til
en branche, de ikke er en del af. Derfor har IF arbejdet med at finde et brancheneuralt navn.
Samtidig har IF erfaret, at de store produktionsmæssige udsving i vindmøllebranchen med
efterfølgende fyrings- og ansættelsesrunder har affødt et ønske hos operatørerne om mere generelle
produktions- og montagekompetencer. Derfor er det samtidig et mål med at foretage ændring i
uddannelsen, at øge operatørernes mobilitet på arbejdsmarkedet.
IF har foretaget en spørgeskemaundersøgelse hos en kreds af de virksomheder, der efterspurgte
montageuddannelse. Undersøgelsen viste, at (med få undtagelser) ville en navneændring og en
række mindre justeringer i uddannelsen kunne sikre målrettet erhvervsuddannelse til
virksomhederne, samt øge antallet af godkendte praktikvirksomheder.
Ud over den gennemførte spørgeskemaundersøgelse og den løbende dialog med udbydende skoler,
planlægger IF at kontakte udvalgte brancher, hvor det vurderes, at der er basis for at øge antallet af
lærlinge i produktionen. IF har blandt andet erfaret, at de robotproducerende virksomheder i
robotklyngen på Fyn endnu ikke har fundet en erhvervsuddannelse, de kan anvende i samle- og
montagearbejdet.

5
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Endvidere har IF i processen holdt en tæt kontakt til vindmøllebranchen for ad den vej at sikre, at
uddannelsen også fremover vil tilfredsstille branchens behov og fastholde interessen for og viljen til
at indgå uddannelsesaftaler.
(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

 Fastholde varigheden på uddannelsen, antallet af skoleuger og antallet af specialer på
uddannelsen


Fastholde antallet af skoleuger på uddannelsen



Fastholde antallet af specialer på uddannelsen



Ændre navnet på uddannelsen til Produktions- og montageuddannelsen



Ændre specialernes navne til Montageoperatør og Kompositoperatør



Beskære antallet af obligatoriske skoleuger og øge antallet af valgfag/valgfri
uddannelsesspecifikke fag tilsvarende



I højere grad målrette fagene på de to specialer ved at nedjustere de fælles obligatoriske fag
og opjustere antallet af obligatoriske fag på henholdsvis Montageoperatøren og
Kompositoperatøren



Justere bekendtgørelsens meritbilag

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

6

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

7
719 af 742

Bilag 3 - Vindmølleoperatør

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
(Skriv her)
Der er indført skolepraktik på uddannelsen pr. 1.1.2018. På trods af det begrænsede
evalueringsgrundlag vurderer udvalget, at ordningen fungerer efter intentionen, da det forlyder fra
skolerne, at elever i skolepraktik kommer videre i ordinære aftaler.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen
VVS-energi
3. december

Uddannelsens status

Ja/Nej

Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 2019 1
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således muligt at downloade
ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen 2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
8,20%

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
6,50%

Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen (tabel
1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

1
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1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for uddannelsen
kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil-20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
(Skriv udvalgets vurdering her)
Ledighedsgraden for færdiguddannede vvs-energiuddannede er lav og faldende. Det afspejler den
efterspørgslen efter vvs-energiuddannede generelt på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i oktober
2018 var på 2,17 %. Det er fagligt udvalgs vurdering, at ledighedsgraden vil forblive lav – også på
lang sigt.
Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
(Hvis ja, uddyb venligst eventuelle ændringer og udfordringer)
Den teknologiske udvikling og medfølgende efterspørgsel medfører, at efterspørgslen på vvsenergiuddannede er stigende. Det er en udfordring, som fagligt udvalg er meget opmærksom på, og
som derfor også er omdrejningspunktet både i forhold til at tiltrække flere til uddannelsen, men også
i forhold til at sikre, at uddannelsen indholdsmæssigt bliver ved med at følge med den teknologiske
udvikling.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive 3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i skolepraktik af
4,00%
2,40%
4
alle igangværende aftaler
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive elever i
92,20%
364
91,50%
433
aftale
Uddannelsesaktive elever i
6,30%
25
6,10%
29
skolepraktik
Uddannelsesaktive elever
1,50%
6
2,30%
11
registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til grundforløb
558
2

Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
14,90%
69
9,00%
47

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikpladskø
samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres. 5
Der har siden 2015 været en meget markant stigning i antallet af elever på vvs-energiuddannelsen.
Fra 2016 til 2017 er antallet af uddannelsesaktive elever på hovedforløbet 3 måneder efter afsluttet
grundforløb steget fra 395 til 473, dvs. 20 %. Det er fagligt udvalgs opfattelse, at dette er en særdeles
positiv udvikling, der dokumenterer, at vvs-energiuddannelsen er attraktiv for de unge.
Stigningen i elever på vvs-energiuddannelsen følges af udviklingen i antal uddannelsesaftaler. Fra
2016 til 2017 er antallet af elever med uddannelsesaftale steget med 69, hvilket svarer til en stigning
på 19 % på et år.
Der er dog fortsat stor efterspørgsel på vvs-energiuddannede og dermed plads til flere elever inden
for vvs-energiområdet. Dette ses blandt andet af, at andelen af elever i skolepraktik er på 6,1 % af de
uddannelsesaktive tre måneder efter afslutningen af grundforløb 2 og at den gennemsnitlige andel af
tid i skolepraktik for alle igangværende aftaler er på 2,4 %. Desuden er det 91 % af de elever, der har
afsluttet grundforløb 2, der er overgået til hovedforløbet efter 3 måneder, hvilket skal ses op mod det
tilsvarende tal for alle uddannelser på 65,6 %.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter gennemført
grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver særlig
opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Selvom udviklingen i elevsituationen på vvs-energiuddannelsen er positiv, er det fortsat nødvendigt,
at der tiltrækkes flere unge til branchen og uddannelsen.
Organisationerne i fagligt udvalg har stort fokus på denne indsats, som derfor også fortsætter i 2019.
Indsatsen går blandt andet på at vise de muligheder, der er med en vvs-energi-uddannelse i bagagen.
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 i Nordjylland. Fagligt
5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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udvalg har stor interesse i og arbejder for, at grundforløbet bliver bredt ud på flere skoler,
eksempelvis på en skole nord for Aalborg.
Fagligt udvalg har derudover fokus på at få vakt interessen for vvs-energi-faget allerede på
grundskoleniveau gennem undervisning og oplysning, der giver et nuanceret indtryk af vvsenergiuddannedes arbejdsopgaver og mulige karriereveje.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for 2019?

Ja

(Sæt kryds)

Nej
x

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation
og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes at
have en virkning på uddannelsen.
Efter de første fire år med den nye vvs-energiuddannelse fra 2015 ønsker fagligt udvalg i foråret 2019
at evaluere uddannelsen for at justere den på baggrund af erfaringerne. Det forventes, at evalueringen
kan føre til justeringer i uddannelsesbekendtgørelsen af eksempelvis kompetencemål samt til
justeringer af fag og deres indhold i uddannelsesordningen.

konkrete ændringsønsker:
- Mindre justeringer i uddannelsesbekendtgørelsen
- Justeringer og tilpasninger i uddannelsesordningen

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til: 6

Øgede
krav

Reducered
e krav

Uændrede
krav

(Sæt kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

X

Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

x

4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen 7?
Selvom udviklingen i elevsituationen på vvs-energiuddannelsen er positiv, er det fortsat nødvendigt, at
der tiltrækkes flere unge til branchen og uddannelsen. Organisationerne i fagligt udvalg har stort fokus
på denne indsats.
Omlægningen af vvs-energiuddannelsen med oprettelsen af et nyt speciale i vvs-installationsteknik samt
omlægningen af indholdet i de eksisterende specialer skete for at imødekomme
kompetenceefterspørgslen i erhvervet, hvilket gør uddannelsen mere attraktiv for virksomhederne og
har medført, at knap 600 virksomheder er blevet godkendt til det nye speciale i vvs-installationsteknik,
og at uddannelsesaftalerne inden for dette speciale nu udgør 13 % af de samlede aftaler.
Det er derfor fagligt udvalgs forventning, at den nuværende positive udvikling i antallet af
praktikpladser fortsætter de næste år.
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 i Nordjylland. Fagligt udvalg har
stor interesse i og arbejder for, at grundforløbet bliver bredt ud på flere skoler, eksempelvis på en skole
nord for Aalborg.
Fagligt udvalg har etableret vvs-energiuddannelsen.dk, som er en markedsføringsportal rettet mod de
unge og mod elever på skolerne, forældre og vejledere.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Værktøjsuddannelsen
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
6,00%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
4,00%
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg finder generelt set statistiktallene på værktøjsuddannelsen
meget tilfredsstillende. Stigningen i uddannelsesaktive elever i aftale er især positiv i forhold til den
mangel på faglærte værktøjsmagere, der forventes de kommende år.
I forhold til uddannelsesaktive elever i skolepraktik er udvalget tilfreds med, at der er et pænt fald i
antal elever i skolepraktik.
Også antallet af elever afsluttet grundforløb 2 som endnu ikke er i gang med
hovedforløbsundervisning på værktøjsuddannelsen er på 5,5 % i 2017. Dette er langt under
landsgennemsnittet på 37,1 %.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?

Uddannelsen matcher tidens krav. Og i forlængelse af reformarbejdet i 2015 fik Metalindustriens
Uddannelsesudvalg ajourført svendeprøverne, så de matcher branchens behov. Det er fortsat
vigtigt at optimere tidsforbruget ved fremstilling af værktøjer, så danske virksomheder kan
konkurrere med Østeuropa og Fjernøsten. Fremtiden byder derfor fortsat på mange udfordringer i
værktøjsbranchen. Vi ser i stigende grad 3D-overfladeopmåling og -overfladedokumentation som
en komplementær del af kvalitetsdokumentationen på nye værktøjer. En 3D-opmåling kan give
både værktøjsleverandør og kunde, en komplet geometrisk emnekonturopmåling, som i
kombination med en 3D-koordinatmåling, hvor udvalgte og særlige tolerancefølsomme punkter
kontrolleres, bruges til:





Kvalitetskontrol og partverifikation
First article inspection/First out of tool test
Emnegodkendelse efter tegningsspecifikationer eller Geometriske Produkt Specifikationer
Geometrisk problemanalyse og problemidentifikation
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Som grundlag for udfærdigelse af en visuel målerapport

Resultatet af en komplet emneopmåling bliver til en visuel måle rapport, tilpasset kundens ønsker
og behov. Desuden byder teknologien mulighed for reverse engineering, omvendt konstruktion, hvor et
fysisk emne rekonstrueres ved hjælp af 3D-scanning. Det er således muligt at skabe 3Ddokumentation af mastermodeller og prototyper, og eller ældre værktøjs, part, maskin- og sliddele.
I Metalindustriens Uddannelsesudvalg monitorerer vi naturligvis fortsat udviklingen inden for 3Dprint, hvilket specifikt for værktøjsbranchen, drejer sig om Additive Manufactoring (AM) eller 3Dmetal print. En væsentlig del af den samlede monitering, sker i et tæt samarbejde med Værktøjs
Industrien i Danmark (VID) samt de to erhvervsskoler på området.
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikplads kø
2016
2017
Gns. andel tid i
2,00%
1,60%
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
83,60%
51
83,60%
51
elever i aftale
Uddannelsesaktive
14,80%
9
14,80%
9
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
1,60%
<3
1,60%
<3
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
58
58
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
7,60%
5
5,50%
3

Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik, praktikplads
kø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er overgået til
hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
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Metalindustriens Uddannelsesudvalg noterer med tilfredshed, at ledighedsgraden på 4 % for
Værktøjsuddannelsen ligger langt under den gennemsnitlige ledighedsgrad for alle
erhvervsuddannelserne på 9,1 %.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg finder hverken tallene for:




Uddannelsesaktive elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive elever registreret som praktikpladssøgende 3 måneder efter afsluttet
grundforløb
Eller elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb

Som værende særligt opmærksomhedskrævende.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Udvalget er optaget af at øge antallet af elever, der dimitterer fra uddannelsen. Udvalget glæder
derfor over, at alle bestræbelserne som organisationerne, erhvervslivet, skolerne og særlige aktører
som eksempelvis virksomhedernes og skolernes supportteam udøver for at øge optaget specifikt
på værktøjsuddannelsen i disse år.
For at øge rekrutteringen til uddannelsen arrangerer MI hvert år en ML-prisuddeling, hvor dygtige
talenter inden for industriens områder hædres. Dette event er i høj grad med til at synliggøre
udvalgets erhvervsuddannelser og skærpe den faglige stolthed til fagene.
Metalindustriens Uddannelsesudvalg synliggør desuden en række af vore vigtige
erhvervsuddannelserne ved det årlige DM i Skills arrangement. Her lægger vi betydelige kræfter i
understøtning og afvikling af fem konkurrencefag i april måned 2019 og flere DEMO-fag. I
forbindelse med DM i Skills udarbejdes der flyers om uddannelserne målrettet nye elever.

Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.

6
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Metalindustriens Uddannelsesudvalg reviderede i 2018 formuleringerne i
uddannelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 3, grundet ændringer i lov om erhvervsfaglig
studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX). Desuden er
uddannelsesbekendtgørelsen pr. 1. august 2018 blevet ændret grundet nye EUV-regler.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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Bilag 1: Skabelon for indsendelse af udviklingsredegørelser

Udviklingsredegørelse samt ansøgning om ændringer af uddannelsen for 2019
Det faglige udvalgs navn
Navn på uddannelse
Dato

Det Faglige Udvalg for Digital Media
Webudvikler
7. december 2018

Uddannelsens status
Uddannelsen er dimensioneret med kvote i 20191
Uddannelsen er dimensioneret uden kvote i 2019 (praktikpladskrav)
Uddannelsen er en fordelsuddannelse i 2019
Uddannelsen var medvirkende til udbetaling af fordelsbonus for 2017
Uddannelsen har frit optag
Uddannelsen udbydes med skolepraktik

Ja
Nej
Nej
Nej
Skoleudd.

Data
Styrelsen har indsat nøgletal i skemaerne nedenfor. Samlet data for alle uddannelser kan ligeledes
hentes her:
https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/Documents/Data%20til%20udviklingsredeg%
c3%b8relser.xlsx?
Såfremt der skulle være tal, som ved en fejl ikke automatisk fremgår i skabelonen, er det således
muligt at downloade ovenstående Excel-ark.
Find desuden forklaring af de enkelte nøgletal i pdf ”Information om data”.

1. Vurdering af uddannelsens forventede fremtidige kompetencebehov
Tabel 1.1: Ledighedsgrad

Ledighedsgrad for
færdiguddannede i 4.-7.
kvartal efter fuldførelsen af
uddannelsen2

2016
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2014)
27,60%

1

Eller med et minimums antal af praktikpladser (eks. SOSU)

2

For uddannelser med færre end 10 fuldførte er der ikke opgjort en ledighedsfrekvens.

2017
(ledighedsgrad for
færdiguddannede i 2015)
26,70%

1
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Ledighedsgraden for færdiguddannede i 4.-7. kvartal efter fuldførelsen af uddannelsen
(tabel 1.1)
Beskriv udvalgets vurdering af udviklingen i uddannelsens ledighedsgrad:
For 2017 (færdiguddannede i 2015) er den gennemsnitlige ledighedsgrad for erhvervsuddannelserne 9,1 %.
Ønsker udvalget at supplere ledighedsgraden med beskæftigelsesfrekvens og videreuddannelsesfrekvens for
uddannelsen kan disse fortsat findes her: https://uvm.dk//media/filer/uvm/udd/erhverv/xls18/sep/180904-beskaeftigelsesfrekvenser-til-stil20180809.xlsx?la=da
På ovenstående side findes ligeledes frekvenser for selvstændighed, køn og etnicitet, som kan inddrages i det faglige
udvalgs vurdering.
Hvilke årsager kan ligge bag det nuværende tal?
Udvalget bemærker det positive i, at hvor beskæftigelsesfrekvensen tidligere har været faldende i
perioden 2013-2016, så ses det af de seneste data, at det nu er ledighedsfrekvensen for denne
uddannelse, der er faldende. Der er i 2015 indført en årlig GF2 kvote og i 2018 gennemført en
fokusering af indholdet samt navneskift. Begge initiativer havde til formål at øge
beskæftigelsesfrekvensen. Det er sandsynligt, at det er virkningen af disse tiltag, der allerede kan ses
nu, men endnu for tidligt, at sige noget om dette.
Det faglige udvalg har et markant fokus på ledighedsgraden på uddannelsen, og er indstillet på at
tage uddannelsen op til revision.

Kan der konstateres relevante ændringer i f.eks. virksomhedernes udvikling, det fremtidige behov for faglærte,
internationale forhold eller teknologiudviklingen?
Nej.

2
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2. Elev- og praktikpladssituationen
Tabel 1.2: Uddannelsesaktive elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2

Andel og antal uddannelsesaktive3 elever, som 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 er
overgået til aftale, skolepraktik eller står i praktikpladskø
2016
2017
Gns. andel tid i
skolepraktik af alle
igangværende aftaler4
Andel
Antal
Andel
Antal
Uddannelsesaktive
100,00%
245
233
elever i aftale
Uddannelsesaktive
0,00%
0
0,00%
0
elever i skolepraktik
Uddannelsesaktive
0,00%
0
0,00%
0
elever registreret som
praktikpladssøgende 3
måneder efter afsluttet
grundforløb
Tilgang (første) til
276
179
grundforløb 2
Tabel 1.3: Øvrige elever

Elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre måneder ikke er overgået til
hovedforløb
2016
2017
Andel
Antal
Andel
Antal
11,60%
32
15,30%
42

3

Ved uddannelsesaktive elever forstås elever, som tre måneder efter færdiggørelsen af grundforløbets anden del enten er i
uddannelsesaftale, skolepraktik eller er aktivt praktikpladssøgende.

4

For at en uddannelse eksempelvis kan udpeges til fordelsuddannelse, må omfanget af skolepraktik max forvente at fylde 15 % på
uddannelsen (med henblik på senere udbetaling af fordelsbonus).

3
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Analyse af elevers status 3 mdr. efter gennemført grundforløb 2 (tabel 1.2 og 1.3)
Kommentarer til antallet/andelen af elever i henholdsvis aftale, skolepraktik,
praktikpladskø samt elever, der har afsluttet grundforløb 2, som efter tre mdr. ikke er
overgået til hovedforløb. Beskriv udvalgets analyse af udviklingen.
Hvilke udfordringer peger udvalgets analyse af tallene på?
Er udvalget opmærksomt på særlige regionale forskellige i fordelingen, må denne gerne kommenteres.5
Der er ingen praktik på uddannelsen.
Tilgangen til uddannelsen er faldet fra 276 til 179 elever i perioden 2016 til 2017. Udvalget er
tilfredse med, at der fra 2015 er blevet indført kvote på GF2, som tiltag til at øge
beskæftigelsesfrekvensen.
Udvalget noterer sig, at der er sket en mindre stigning i antallet af elever, der ikke er overgået fra
GF2 til hovedforløb. Udvalget vurderer, at forskellen ikke er større, end at det er muligt, at det
skyldes naturlige udsving i tallene fra år til år. Derudover bemærker udvalget, at frafaldet for
uddannelsen ligger under landsgennemsnittet. Udvalget vil følge udviklingen på området.
Beskriv hvilke konkrete indsatser udvalget forventer at igangsætte næste år eller de
kommende år blandt andet som følge af analysen af elevernes status 3 mdr. efter
gennemført grundforløb 2.
Hvilke særlige udfordringer på uddannelsens praktikpladsområde er indsatsen rettet mod?
Er der f.eks. mangel på elever eller er der mangel på praktikpladser eller er der regionale forskelle, som kræver
særlig opmærksomhed?
Hvilke indsatser sættes i gang:
Gundet større revision og ændringer i uddannelsens kvote, indhold og optag forventer udvalget
ikke at igangsætte indsatser næste år, men derimod give plads til implementering og forankring af
de nye initiativer.

5

Find eventuelt data, der kan understøtte analysen her:

https://uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/praktikpladsstatistik.aspx
Det anbefales, at bruge Excel-visningerne, som findes forneden på siden.
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3. Ændringsønsker og ansøgning
Vurdering af uddannelsen på baggrund af data og ændringer af kompetencebehov
A: Ansøgning om ændring
Har det faglige udvalg konkrete udviklings- og ændringsbehov for
2019?

Ja

Nej
X

(Sæt kryds)

Hvis det faglige udvalg svarer nej, fortsættes blot til afsnit nr. 4
B: Hvis ja, hvordan imødekommer ændringsønsket arbejdsmarkedets behov for
erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer?
Ændringsønsker kan være baseret på udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold,
arbejdspladsorganisation og teknologi, samt behovet for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke.
Hvilke behov baserer ændringsønsket sig på, og hvordan er behovet blevet afdækket/analyseret?
Hvem er den primære målgruppe for ændringsønsket, og hvilken værdi skaber ændringen for uddannelsen?
Hvis ændringer først har virkning på længere sigt kan evt. angives et tidsperspektiv for, hvornår ændringen forventes
at have en virkning på uddannelsen.
(Beskriv baggrund for ændringsønsker her)

(Oplist de konkrete ændringsønsker her)

Ønskede ændringer har følgende økonomiske
konsekvenser i forhold til:6

Øgede
krav

Reducered Uændred
e krav
e krav

(Sæt
kryds)

Udstyr:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Lærerkvalifikationer:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Undervisningstid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)

6

Anvend evt. et skema pr. ændringsønske, hvis der er flere ændringsønsker.
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Praktiktid:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
Andet der kan medføre økonomiske konsekvenser:
(Eventuel yderligere beskrivelse)
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4. Opfølgning på sidste udviklingsredegørelse
Er der inden for de seneste tre år foretaget uddannelsesændringer eller igangsat særlige
indsatser, som følge af uddannelsens elev- og praktikpladssituation, og i så fald; fungerer de
efter intentionen7?
Der er indført kvote på uddannelsen i 2015 og gennemført en gennemgribende revision af
uddannelsen i samarbejde med flere virksomheder, der ligeledes er implementeret i 2018. Formålet
har været at skabe en bedre balance mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel og udbuddet. Det er
endnu for tidligt at sige noget om virkningerne af dette.

7

I forbindelse med uddannelsesændringerne kan de overordene formål, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 2, indgå i vurderingen.
Erhvervsuddannelsessystemet skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
1) motivere til uddannelse og sikre, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor
2) give uddannelsessøgende en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed,
3) bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige
udvikling,
4) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og
samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en
innovativ og kreativ arbejdsstyrke,
5) give de uddannelsessøgende viden om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet og
6) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse.
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