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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) bemærkninger vedr. udkast til koncept for niveauvurde-
ring og indplacering af private og ikke-offentligt anerkendte ud-
dannelser på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring 
 
REU har den 20. marts 2019 modtaget orientering om udkast til koncept 
for niveauvurdering og indplacering af private og ikke-offentligt aner-
kendte uddannelser på Kvalifikationsrammen for Livslang Læring med 
mulighed for at afgive bemærkninger til Undervisningsministeriet med 
aftalt svarfrist mandag den 1. april 2019, inden høringsmøde afholdes af 
Danmarks Akkrediteringsinstitution den 8. april 2019. 
 
REU kan tilslutte sig, at der skabes en basis for niveauvurdering af priva-
te kursustilbud, så det bliver muligt at vurdere, om en uddannelse svarer 
til det efterspurgte behov.  
 
REU forstår endvidere, at Danmarks Akkrediteringsinstitution vil invol-
vere en eller flere eksperter med indblik i uddannelsens centrale indhold 
for at sikre et enkelt, fleksibelt og validt koncept for niveauvurderingerne 
fra sag til sag. 
  
REU anbefaler, at der blandt de valgte eksperter skal være repræsentan-
ter fra hhv. relevante faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg, hvis kur-
susudbydere ansøger om niveauvurdering for uddannelser indenfor er-
hvervsrettede uddannelser inden for områder med offentligt anerkendte 
uddannelser. 
  
REU vil opfordre til, at både REU og Rådet for Voksen- og Efterud-
dannelse (VEU-rådet) regelmæssigt orienteres om, hvilke uddannelser 
der er blevet godkendte efter fase 1 og niveauvurderet efter fase 2, når 
der er tale om erhvervsrettede uddannelser, som ikke er på videregående 
niveau, og at de to råd inddrages i den foreslåede evaluering af koncep-
tet. 

mailto:euteko@stukuvm.dk


  2   

 

REU beder om, at ovenstående bemærkninger videresendes til alle aktø-
rer, der har medvirket til udarbejdelse af konceptudkastet, herunder 
Danmarks Akkrediteringsinstitution, inden høringsmødet den 8. april 
2019. 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias 
Formand 


