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Indledning
EPOS-området har fortsat voksende uddannelsesaktivitet. I 2013 har EPOS haft en
aktivitet som er 2 pct. højere end i 2012. Det skal bemærkes at aktiviteten er steget
trods en fire uger lang lockout i foråret 2013. I perioden fra 2008 til 2013 er væksten i aktivitet på EPOS’ område i gennemsnit vokset med ca. 17 pct. pr. år. Der er
sket en fordobling af aktiviteten i løbet af de seneste fem år.
Efteruddannelsesudvalget samarbejder med de lokale uddannelsesudvalg i forhold
til løbende at vurdere den forventede fremtidige aktivitet. Meldingerne fra
de lokale uddannelsesudvalg er, at man forventer samme nivieau i aktivitet i 2014
som i 2013 og på ny voksende aktivitet i 2015.
Jobområdet, som EPOS dækker, udvikler sig fortsat hastigt. Inden for SOSUområdet sker der fortsat opgaveflytninger fra sygehusområdet til det kommunale
område samtidigt med, at der oprettes nye samarbejdsformer og institutioner, hvor
medarbejdere fra kommuner og regioner samarbejder. På det pædagogiske område er arbejdsmarkedet præget af omstruktureringer og nye tilbudstyper på både
dagtilbudsområdet, anbringelsesområdet og voksenhandicapområdet.
Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år, og udvalget forventer derfor, at den arbejdsmarkedspolitiske udvikling fører til, at uddannelsesaktiviteten de
kommende år fortsat vil være voksende, fordi de gennemførte og fremtidige ændringer inden for området giver behov for nye kompetencer hos målgruppen.
De fortsatte ændringer på arbejdsmarkedet inden for EPOS' område betyder, at
der fortsat er behov for analyser af udviklingen.
EPOS har i en del år arbejdet med vejledende uddannelsesstrukturer til forskellige
delmålgrupper for at fremme brugen af AMU. Dette bliver fortsat de kommende år.
Analyserne af udviklingen på arbejdsmarkedet giver grundlag for at kunne opdatere
og vedligeholde de nuværende strukturer samt udvikle nye.
Der har været set afskedigelser af medarbejdere inden for delmålgrupper. De seneste år ser det ud til at den samlede størrelse af målgruppen er stabil, men der
sker forskydninger mellem delmålgrupper. Udvalget forventer, at en række faktorer
trækker i retning af en svagt voksende målgruppe inden for de kommende år. Det
bliver uddybet i det følgende.

Behovsredegørelse for 2015
EPOS-udvalget forventer, der vil være voksende aktivitet på området i 2015.
Vurderingen er baseret på udviklingen i aktivitet de seneste år samt på indberetninger fra de lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg forventer en
øget aktivitet fra 2014 til 2015 på omkring 3 pct.
Aktivitetsniveauet for 1. halvår 2014 er højere end niveauet i 1. halvår 2013.
Nedenfor bliver vurderingen underbygget med hensyn til udviklingen i målgruppen
samt målgruppens behov for efteruddannelse.

Udviklingstendenser i AMU-målgruppen
Målgruppen
På det pædagogiske område udvikler EPOS uddannelsestilbud til pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, dagplejere, klubmedarbejdere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner,
medarbejdere i AMU-målgruppen, der arbejder som undervisningsassistenter m.fl. I
alt er der ca. 75.000 medarbejdere på dette område i målgruppen.
På social- og sundhedsområdet udvikler EPOS uddannelsestilbud til social- og
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, portører, beskæftigelsesvejledere, tilsynsførende assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, hospitalsserviceassistenter, hospitalstekniske assistenter m.fl. I
alt er der ca. 115.000 medarbejdere på dette område.
Udviklingen i målgruppens størrelse
Social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område har de seneste år
haft en stabil til svagt voksende AMU-målgruppe. Inden for SOSU-området ses en
opgaveflyting fra regioner og til kommuner. Samtidig sker der fortsat ændringer i
medarbejderens arbejdsopgaver, hvilket giver behov for nye og supplerende kompetencer.
Regionerne har en lavere tilvækst i beskæftigelsen inden for sygehusområdet. Der
forventes dog fortsat at være mangel på arbejdskraft i forhold til en række funktioner på sygehusområdet på bare lidt længere sigt. EPOS’ analyse af SOSUassistenternes arbejdsopgaver på sygehusene fra 2012 konkluderede, at der fortsat vil være en lang række funktioner, der vil blive varetaget af social- og sundhedsassistenter fx i forhold til sammenhængende borgerforløb.
På det psykiatriske område, er social- og sundhedsassistenter beskæftiget i såvel
den regionale psykiatri som i socialpsykiatrien. Specialiseringen på de psykiatriske
sygehuse øges, antallet af ambulante behandlinger stiger og kommunerne overtager opgaver fra regionerne i forhold til borgere med psykiatriske sygdomme. Det
kan konstateres, at inden for fx voksenhandicapområdet vokser EPOSmålgruppen.
Det pædagogiske område vil blandt andet være præget af, at børnetallet er svagt
faldende i disse år, hvorfor behovet for pædagogisk personale på dagtilbudsområ-

det forventes at falde svagt. Der kan iagttages skift i fordelingen af medarbejdere
på tilbudstyper på dagtilbudsområdet, hvor en nedgang i antallet af børn, der er
tilknyttet den kommunale dagpleje, modsvares af en fremgang i antallet af børn i
aldersintegrerede institutioner. Udviklingen kan medføre øget behov for kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.
Der kan forventes en stigning i personalet inden for dele af specialområdet, eksempelvis som følge af øget anvendelse af familieplejere. Overordnet set forventes
en relativ stor afgang fra jobområdet på grund af alder at modvirke en faldende
efterspørgsel.
Folkeskolereformen betyder ændringer af arbejdsfunktionerne på skoleområdet.
Det er endnu ikke tydeligt, hvad konsekvenserne bliver for EPOS’ målgruppe. Der
er meldinger om at EPOS’ målgruppe på området får nye funktioner, og der er derfor behov for at se nærmere på disse ændringer.
Inden for flere uddannelsesområder kan det konstateres, at arbejdskraftmangel
ofte lægger en dæmper på uddannelsesaktiviteten. Det har ikke været tilfældet på
EPOS' område i de seneste år. Nogle af delmålgruppernes lave eller manglende
uddannelse, behovet for at fastholde medarbejderne samt nye og øgende kompetencebehov i forlængelse af opgaveflytning har betydet, at der må forventes en
fortsat voksende uddannelsesaktivitet i 2015 og efterfølgende år, selvom besparelser i kommuner og regioner vil have en dæmpende effekt.
Andre faktorer
De seneste års udliciteringer af kommunale opgaver blandt andet inden for hjemmehjælp og plejeopgaver betyder, at også private leverandører begynder at efterspørge EPOS' uddannelser – der er desuden et voksende antal af private dagplejere, der efterspørger efteruddannelse i AMU-regi.

Behov for efteruddannelse på EPOS' område
En lang række af EPOS’ jobområder er under forandring. Forandringerne er blandt
andet afledt af den gennemførte opgave- og strukturreform, bevægelser i tilbudsstrukturen, omorganisering inden for områderne samt teknologiudviklingen.
For EPOS-målgruppen betyder udviklingen på arbejdsmarkedet nye kompetencebehov inden for både eksisterende jobfunktioner og i nye jobfunktioner. Udviklingen
inden for jobområderne på sygehuse, i kommunerne og de pædagogiske institutioner medfører udvikling i jobfunktionerne for de nuværende AMU-målgrupper, men
kan også medføre, at der opstår nye jobfunktioner til nye målgrupper fx SOSUassistenter i almen praksis.
Samtidig anvender kommunerne i stigende grad AMU som led i en systematisk
kompetenceudvikling, der understøtter de strategiske indsatsområder i kommunerne.
Den overordnede udvikling vurderes derfor at medføre større anvendelse af efteruddannelse på EPOS' område.

Det pædagogiske område
Store dele af det pædagogiske område er præget af omlægninger og forandringer i
organiseringen og tilbudsstrukturen. Udvalget har derfor de seneste år haft anbringelsesområdet, dagtilbudsområdet og voksenhandicapområdet som særlige indsatsområder, og vil det kommende år sætte fokus på konsekvenserne af folkeskolereformen og bruge udviklingsmidler til at følge op på udviklingen på jobområderne.
Inden for anbringelsesområdet er der bevægelse i tilbudsstrukturen og et øget fokus på kompetencekravene til bl.a. familieplejerne. Tilsynsreformen, der er trådt i
kraft ved årsskiftet, medfører øget aktivitet for AMU-målgruppen inden for anbringelsesområdet, ved at give nye rammer for samarbejde med tilsynscentrene i forhold til uddannelsesopgaven i forbindelse med godkendelse af familieplejerne.
Dagtilbudsområdet har de seneste år været præget af forandringer og omstruktureringer. Det afspejler sig i nye måder at organisere tilbuddene på i kommunerne og
kan medføre øgede krav til medarbejderne. Samtidig er jobfunktionerne på dagtilbudsområdet fortsat præget af indsatsområder som inklusion og den forebyggende
indsats i forhold til børn og unge. Der er desuden kommet øget fokus på samspillet
mellem leg og læring, blandt andet som følge af lanceringen af Ny Nordisk Skole
og Dagtilbud samt arbejdet med indsatsen Fremtidens Dagtilbud.
Folkeskolereformen vurderes at kunne få betydning for kompetenceudviklingsbehovene for det pædagogiske personale, og der er derfor behov for at analysere,
hvilke kompetencebehov målgruppen skal opfylde i folkeskolen efter reformen.
Der er fortsat høj aktivitet på dagtilbudsområdet, og også rotationsprojekter bidrager til aktiviteten på området. Udviklingen vurderes at kunne skabe øget behov og
mulighed for kompetenceudvikling eksempelvis i kraft af bedre muligheder for koordinering af efteruddannelsesindsatsen.
Handicapområdet har siden gennemførelsen af kommunalreformen i 2007 været
præget af ændringer i tilbudsstruktur, organisering og arbejdsgange. Der er desuden de seneste år både på dagtilbud og botilbud kommet øget fokus på dokumentation og effektmåling, herunder arbejde med kvalitetsstandarder, handleplaner og
pædagogiske planer. Samtidig præges tilgangen til arbejdet inden for jobområdet
af tankegange omkring medborgerskab og inklusion.
Udviklingen har allerede tydeliggjort nye udfordringer og dermed nye kompetencebehov for AMU-målgruppen som afspejler sig i udvalgets ansøgning om udviklingsmidler til nye uddannelser.
De mange omstruktureringer har nogle steder betydet en vis tilbageholdenhed i
forhold til kompetenceudvikling som også har kunnet mærkes for AMU målgruppen. Samlet set forventes dog stabil eller let øget aktivitet inden for jobområdet.
EPOS analyse fra 2014 viser, at de væsentlige overordnede bevægelser i jobfunktion og kompetencebehov peger der på, at voksenhandicapområdet ændrer sig fra
at have fokus på vedligeholdende, kompenserende og stabiliserende indsatser til i
stigende grad at understøtte udvikling for det enkelte menneske med handicap.

Udviklingen har allerede vist behov for revision og nyudvikling af uddannelsesudbuddet målrettet dette område, og det er derfor prioriteret i ansøgning om udviklingsmidler til 2015.
EPOS har genemde seneste analyser af delarbejdsmarkederne på det pædagogiske område konstateret, at der er flere mindre målgrupper samt at antallet af medarbejdere på de enkelte institutioner er mindre end fx på social- og sundhedsområdet. Der er derfor tegn på, at muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse af
uddannelserne fx med inddragelse af fjernundervisning og digitale undervisningsobjekter, så vil en større del af målgruppen kunne anvende AMU i forbindelse med
kompetenceudvikling. EPOS vi derfor søge om midler til udvikling af fjernundervisning og tilknyttede digitale undervisningsmaterialer på et antal af de uddannelser
og materialer, hvor der søges om midler til nyudvikling på det pædagogiske område. EPOS vil prioritere et antal uddannelser, hvor der er faglige begrundelser for at
afprøve fjernundervisning og digitale materialer.
Social- og sundhedsområdet
Inden for social- og sundhedsområdet gør en række overordnede tendenser sig
gældende. Der er fokus på de nye måder at arbejde med forebyggelse, sundhed
og rehabilitering, der dels kommer i forlængelse af strukturreformen, og dels kommer i forlængelse af ny viden om muligheder for behandling og rehabilitering, såvel
psykiatrisk som somatisk. Samtidig medfører nye behandlingsmuligheder, at der er
flere pleje- eller behandlingskrævende borgere med en eller flere kroniske sygdomme eventuelt i kombination med misbrug.
Der er både fra regioner og kommunerne stort fokus på udviklingen af det samarbejdende sundhedsområde og de initiativer, der oprettes i overgangen mellem regionerne og kommunerne. Regionerne udvikler nye tilbud, hvor behandlingen flyttes fra sygehusene til patienternes nærområde og eventuelt til eget hjem. Dette
sker i tæt samarbejde med kommunerne. EPOS’ målgruppe forventes at skulle
udfylde en række funktioner inden for det samarbejdende sundhedsområde. Udviklingen stiller krav til medarbejdernes viden om de regionale og kommunale tilbud
samt til evnen til at kunne medvirke ved koordination af indsatsen.
Udviklingen er samtidig præget af et paradigmeskfte. Det viser sig fx. i form af et
skifte i de værdier og tilgange, der arbejdes efter, og det viser sig fx. i form af nye
mål og vurderingskriterier for de ydelser, der leveres. EPOS har derfor analyseret
uddannelserne inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering samt
tilknyttede uddannelser for at sikre at målbeskrivelserne for uddannelserne matcher
skiftet i paradigme. Det medfører behov for ajourføring af formuleringer i målbeskrivelserne for et antal uddannelser i forlængelse af konklusionerne i analysen af paradigmeskiftets betydning (2013).
Gennemførelsen af strukturreformen i 2007 betød ændringer i opgavefordelingen
mellem kommuner og regioner, og denne udvikling præger fortsat udviklingen på
det psykiatriske område. Opmærksomheden har været rettet mod ændringer i organisering og en øget specialisering i den regionale psykiatri samt et øget fokus på
recovery-tankegangen. Der er i de seneste år kommet øget fokus på en helhedsorienteret og individuel tilgang med borgeren i centrum, på sammenhængende
forløb, og på et udvidet samarbejde med pårørende, netværk og kommunale indsatser. Denne udvikling påvirker kompetencekrav til medarbejderne.

Der er desuden fokus på anvendelsen af telesundhed og anvendelse af teknologi i
øvrigt, fx til monitorering. Det er sandsynligt, at denne udvikling fører til nye kompetencebehov hos målgruppen.
Det fagprofessionelle personale er med til at skabe sammenhængen i samarbejdet,
blandt andet ved at forebygge, at information går tabt, f.eks. i koordinering omkring
udskrivelser, og ved generelt at have fokus på opsporing og at arbejde forebyggende. Der er i den sammenhæng udviklet en række nye institutioner i kommunalt
regi, hvor EPOS’ målgruppe har funktioner. Der viser sig også et behov for at social
og sundhedspersonalet kan medvirke til at sikre sammenhæng i borgerens forløb.
Udviklingen medfører at social- og sundhedsmedarbejderne har mange samarbejdsflader, bl.a. til f.eks. pårørende, frivillige og f.eks. til sundhedspersoner i det
øvrige sundhedsvæsen. Det afføder behov for uddannelse i at etablere og udvikle
et konstruktivt samarbejde, fx til pårørende.
På sygehusområdet sker der en specialisering mellem sygehusene og internt mellem afdelingerne på sygehusene. EPOS analyse af det somatiske område peger
på, at EPOS’ målgruppe vil komme til at varetage den patientnære pleje inden for
bestemte områder. En del af EPOS målgruppe varetager funktioner som nøglemedarbejder. Denne gruppe har desuden brug for specialiserede kompetencer i
forhold til deres nøgleområder. Det må desuden forventes, at ambulatoriernes ændrede funktion vil ændre social- og sundhedsassistenternes funktion i ambulatorierne.
Kravene til dokumentation og kvalitetssikring inden for både det kommunale og
regionale sundhedsområde er skærpet. På det kommunale område er der krav om
at arbejde efter handleplaner, og der er fokus på at undgå utilsigtede hændelser.
På sygehusområdet er der krav om at arbejde med standarder gennem akkreditering. Det stiller fx særlige krav til kompetencer i forhold til medicinhåndtering. Der vil
være forskellige kompetencebehov inden for det somatiske, det psykiatriske og
kommunale område i forhold til fx kompetencer inden for farmakologi.
Socialpsykiatrien og demensområdet udgør store specialområder på det kommunale område. Inden for socialpsykiatrien sker der en hastig udvikling, eksempelvis
udvikles metoder til støtte for borgeren, hvilket stiller krav til nye kompetencer hos
EPOS’ målgruppe, fx omkring metoder til støtte af borgere i det levede liv.
Livsstilssygdomme og borgere med sindslidelser, misbrugs- og/eller sociale problemer medfører endvidere, at medarbejderne skal have kompetencer til at samarbejde med og støtte udsatte borgere.
EPOS varetager også efteruddannelse til portørerne i henhold til FKB 2688. Portøruddannelsesnævnet har gennem en rundspørge i regionerne konstateret, at der
er omkring 150 portører, der på landsplan varetager kapelfunktionen på sygehusene. Der er sket og sker ændringer i funktionen på grund af ændringer i de administrative procedure i forbindelse med kapelfunktionen, og der stilles nye krav til portørerne på grund af at befolkningssammensætningen ændrer sig, så portørerne
kan udføre kapelfunktionen i forhold til forskellige etik og traditioner. Der er derfor
behov for en efteruddannelse til portører i kapelfunktionen.
Praktikvejlederuddannelsen
EPOS har en uddannelse, der er målrettet praktikvejledere på EPOS-område –
uddannelsen dækker både det pædagogiske område samt social- og sundhedsom-

rådet. Uddannelsen har ikke været revideret i længere tid, så der er behov for en
revision af uddannelsen. Revisionen er begrundet i, at de beskrevne ændringer på
både på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet betyder, at
praktikvejlederne har behov for nye kompetencer i forhold til deres vejledning af de
kommende elever især med hensyn til deres tilgang og værdier i relation til deres
arbejdsfunktioner. Revisionen er desuden aktualiseret af gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen.

Behov for analyser inden for EPOS' område
EPOS dækker en række jobområder, som alle i disse år kan karakteriseres som
dynamiske. Udviklingen på arbejdsmarkedet er generelt præget af ændringer i tilbudsstruktur og organisering af jobfunktioner og arbejdsgange. Udviklingen på arbejdsmarkedet vurderes i de kommende år at stille større krav til arbejdsmarkedsuddannelserne og det system, de er en del af. EPOS ser derfor behov for at gennemføre to analyser.
Jobfunktioner og opgaveudvikling i den regionale psykiatri
– Analyse af kompetencekrav til social- og sundhedsassistenter på det regionale psykiatriske område”
Gennemførelsen af strukturreformen i 2007 betød ændringer i opgavefordelingen
mellem kommuner og regioner, og denne udvikling præger fortsat udviklingen på
det psykiatriske område. Opmærksomheden har været rettet mod ændringer i organisering og en øget specialisering i den regionale psykiatri samt et øget fokus på
recovery-tankegangen. Der er i de seneste år kommet øget fokus på en helhedsorienteret og individuel tilgang med borgeren i centrum, på sammenhængende
forløb, og på et udvidet samarbejde med pårørende, netværk og kommunale indsatser. Denne udvikling påvirker kompetencekrav til medarbejderne.
Formålet med analysen, er i forlængelse af ovenstående, at give udvalget et bedre
grundlag for at vurdere og evt. revidere EPOS uddannelsesudbud i forhold til behov
i den regionale psykiatri.
Herunder at vurdere:
•

I hvilket omfang de eksisterende uddannelser fortsat dækker kompetenceudviklingsbehovet,

•

Om der kan iagttages behov for nye strukturer på området som følge af nye
kompetenceprofiler, samt

•

Hvor der er behov for revision eller nyudvikling af uddannelser for at møde
udviklingen i kompetencekrav på jobområdet.

Analyse: Pædagogisk arbejde i folkeskolen -Jobfunktioner og opgaveudvikling på folkeskoleområdet
Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske område og Social –og Sundhedsområdet, EPOS, har defineret området omkring det pædagogiske arbejde i folkeskolen som indsatsområde i 2015 og foreslår derfor gennemførelse af en analyse.
Formålet med analysen er, på baggrund af Folkeskolereformen, at skabe grundlag
for at vurdere og revidere EPOS’ uddannelsestilbud målrettet medarbejdere i
EPOS’ målgruppe, der er ansat på folkeskoleområdet, eksempelvis pædagogmedhjælpere, personer med pædagogisk grunduddannelse (PGU) og pædagogiske
assistenter (PAU).
Resultaterne fra analysen skal hjælpe efteruddannelsesudvalget med at vurdere:
• I hvilket omfang folkeskolereformen ændrer organisatoriske forhold og opgaver, der varetages af AMU målgruppen
• Hvilke nye kompetencekrav, der stilles til organisering og opgaveløsning

•

På hvilke områder der er behov for revision eller nyudvikling af AMU uddannelser, for at møde udviklingen af kompetencekrav på jobområdet.

Behov for udvikling af læreruddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser
og undervisningsmaterialer
Læreruddannelse
De fleste af EPOS jobområder er under hastig udvikling. Det har betydning for
uddannelsesudbuddet, men stiller desuden store krav til underviserne, som løbende skal holdes ajour på den faglige udvikling indenfor områderne - og herunder
forholde sig til deres egen rolle som undervisere.
EPOS ansøger derfor om udviklingsmidler til afholdelse af faglæreruddannelser
målrettet hhv. det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet det pædagogiske område inden for temaet: ”Udviklingstendenser inden for det pædagogiske område som følge
af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav.”
Der ansøges om midler til et lærerseminar målrettet social- og sundhedsområdet
inden for temaet: ”Udviklingstendenser inden for social- og sundhedsområdet som
følge af nye organiseringsformer og nye kompetencekrav”.
EPOS vil søge om midler under tema 4 til, at der i forbindelse med nyudvikling af 4
mål bliver søgt om ekstra midler, så fjernundervisning og digitale materialer indgår
ved udvikling af målet, undervisningsmateriale samt læreruddannelse.

Behov for udvikling af nye AMU-uddannelser på EPOS' område
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre (revision)
De foreløbige resultater fra EPOS’s ”Analyse af EPOS’ udbud i relation til det samarbejdende sundhedsvæsen” peger på, at der er behov for at uddannelsen revideres. Den handlingsorienterede målbeskrivelse bør ajourføres formuleringsmæssigt
mht. begreber og værdier mm. med henblik på at sikre, at uddannelsen er opdateret i relation til det paradigmeskifte, der pågår i sundhedsvæsenet.
Arbejde med ældre i eget hjem (revision)
De foreløbige resultater fra EPOS’s ”Analyse af EPOS’ udbud i relation til det samarbejdende sundhedsvæsen” peger på, at der er behov for at uddannelsen revideres. Den handlingsorienterede målbeskrivelse bør ajourføres formuleringsmæssigt
mht. begreber og værdier mm. med henblik på at sikre, at uddannelsen er opdateret i relation til det paradigmeskifte, der pågår i sundhedsvæsenet.
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- bomiljøer (revision)
De foreløbige resultater fra EPOS’s ”Analyse af EPOS’ udbud i relation til det samarbejdende sundhedsvæsen” peger på, at der er behov for at uddannelsen revideres. Den handlingsorienterede målbeskrivelse bør ajourføres formuleringsmæssigt
mht. begreber og værdier mm. med henblik på at sikre, at uddannelsen er opdateret i relation til det paradigmeskifte, der pågår i sundhedsvæsenet.

Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (revision)
De foreløbige resultater fra EPOS’s ”Analyse af EPOS’ udbud i relation til det samarbejdende sundhedsvæsen” peger på, at der er behov for at uddannelsen revideres. Den handlingsorienterede målbeskrivelse bør ajourføres formuleringsmæssigt
mht. begreber og værdier mm. med henblik på at sikre, at uddannelsen er opdateret i relation til det paradigmeskifte, der pågår i sundhedsvæsenet.
Pædagogisk arbejde i folkeskolen – det tværfaglige samarbejde/teamsamarbejde
Set i lyset af folkeskolereformen, er der behov for nye kompetencer til pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med ansættelse i folkeskolen.
Der ønskes en revision af den nuværende uddannelse, således at den kan imødekommer de kompetencekrav, der stilles fra folkeskolernes side til et pædagogisk
arbejde.
Der bør ved denne revision udarbejdes et nyt inspirationsmateriale.
Læringsmiljø og didaktik
I arbejdet med pædagogiske aktiviteter, er der brug for fokus på sammenhænge,
der har betydning for læring hos børn, unge og voksne.
Pædagogiske assistenter har brug for øget viden om sammenhænge, der har betydning for læring hos børn, unge og voksne. I arbejdet med pædagogiske aktiviteter efterspørges et generelt behov for yderligere fokus på didaktiske overvejelser.
Denne del af pædagogikken ses som et supplement til at kunne arbejde mere målrettet ud fra overordnede formålsbeskrivelser, samt at kunne omsætte det til konkret indhold, i specifikke sammenhænge.
Pædagogisk arbejde med digital læring og dannelse
Tendenser peger på, at den pædagogiske assistent vil opleve et øget kompetencebehov, der retter sig mod digital læring og dannelse, i forhold til pædagogiske
aktiviteter blandt børn, unge og voksne.
I brugen af teknologiske redskaber, samt digitale og sociale medier, vil der være
brug for at arbejde med opgaver, som f.eks. vidensøgning, fysisk og virtuel interaktion og andre anvendelsesmuligheder. Der er brug for øget viden om metoder og
overvejelser bag digitale mediers didaktik, der understøtter faglig refleksion og stillingtagen, og som har betydning for organiseringen af den pædagogiske praksis.
Uddannelsen er tænkt som efter-/videreuddannelser for uddannede pædagogiske
assistenter.
Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever
Udvalget ønsker, at der generelt sker en revision af praktikvejlederuddannelsen,
samt at der herunder specifikt ses på udbygning af mål, således at uddannelsen
også bidrager til, at praktikvejlederne bliver opmærksomme på deres opgave i forhold til at give eleverne det rette ”mindset” i forhold til de paradigmer, der er gældende på praktikstedet.

Viden om sundhed og aldring på voksenhandicapområdet
Der er behov for nye kompetencer i medarbejdergrupperne, med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats.
EPOS’ analyse af voksenhandicapområdet peger på et voksende antal ældre med
psykiatrisk overbygning, samt borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse,
med betydelige sundhedsproblemer i tillæg til deres handicap. Øvrig forskning
understøtter, at sundhedstilstanden er betydeligt værre blandt disse grupper med
fare for overdødelighed.
I fremtiden er der behov for øgede sundhedsfaglige kompetence blandt det pædagogiske personale, indenfor viden om livsstilssygdomme, sundhed, sygdom og
aldring, men også sundhedspædagogik, samt brug af tværfaglig viden og samarbejde.
Brugen af handleplaner og dokumentation i arbejdet med mennesker med
udviklingshæmning
Loven om det nye sociale tilsyn stiller større krav til dokumentation. Der stilles dermed større krav til medarbejderne om at kunne arbejde på grundlag af handleplaner, samt dokumentere effekterne af indsatsen. Det stiller yderligere krav til medarbejdernes anvendelse af et skriftligt fagsprog. Uddannelsen skal udvikle disse
kompetencer.
Kapelfunktionen
Portøruddannelsesnævnet har gennem en rundspørge i regionerne konstateret, at
der er omkring 150 portører, der på landsplan varetager kapelfunktionen på sygehusene. Der er sket og sker ændringer i funktionen på grund af ændringer i de administrative procedure i forbindelse med kapelfunktionen, og der stilles nye krav til
portørerne på grund af at befolkningssammensætningen ændrer sig, så portørerne
kan udføre kapelfunktionen i forhold til forskellige etik og traditioner. Der er derfor
behov for en efteruddannelse til portører i kapelfunktionen.
Fjernundervisning
EPOS vil søge om midler under tema 4 til, at der i forbindelse med nyudvikling af 4
mål bliver søgt om ekstra midler, så fjernundervisning og digitale materialer indgår
ved udvikling af målet, undervisningsmateriale samt læreruddannelse.
Der er valgt 4 uddannelser, hvor to er inden for det pædagogiske område, en på
social- og sundhedsområdet samt den særlige praktikvejlederuddannelse på
EPOS’ område.
Der søges ekstra midler fordi, uddannelserne skal udvikles så omfatter muligheden
for fjernundervisning, undervisningsmaterialerne skal omfatte digitale materialer og
inspiration til tilrettelæggelse af fjernundervisning, og for at sikre anvendelse skal
der holdes læreruddannelse for alle fire mål.

Behov for udvikling af undervisningsmateriale på EPOS’ område
De store forandringer på EPOS’ område medfører et fortsat behov for inspirationsmaterialer, der går i dybden med f.eks. de faglige temaer i uddannelsen, herunder
anbefalinger til baggrundslitteratur, lovgivning og links, samt giver konkrete bud på

cases og opgaver til brug i undervisningen for at understøtte en praksisnær undervisning.
EPOS søger derfor udviklingsmidler til fortsat at kunne udvikle undervisningsmateriale til de AMU-uddannelser, der udvikles af EPOS.
Det forventes, at EPOS desuden vil søge om midler til udvikling af digitalt materiale
til nogle af de nyudviklede uddannelser
EPOS vil søge om midler under tema 4 til, at der i forbindelse med nyudvikling af 4
mål bliver søgt om ekstra midler, så fjernundervisning og digitale materialer indgår
ved udvikling af målet, undervisningsmateriale samt læreruddannelse.

Prioritering
Undervisningsministeriet har ønsket, at udvalget angiver en prioritering af udviklingsmidlerne. Såfremt der bliver behov for at prioritere blandt de indmeldte udviklingsbehov, ønsker EPOS-udvalget at nedprioritere udviklingen af undervisningsmateriale. EPOS-udvalget vil gerne understrege, at det selvfølgelig vil være beklageligt i forhold til kvalitetssikringen af uddannelserne.

SUS
Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
29. oktober 2014

Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2015
Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse
Efteruddannelsesudvalgets målgruppe omfatter time- og månedslønnede, mellemledere og ledere inden
for følgende meget forskellige brancher: Rengøring, ejendom, vagt, vaskeri, festudlejning, ur,
tandteknik, frisører og kosmetikere.
For rengørings-, ejendoms- og vagtbranchen udvikles der grunduddannelser for ufaglærte og
efteruddannelser for faglærte, mens der for vaskeri- og festudlejningsbranchen alene udvikles
grunduddannelser for ufaglærte.
For følgende brancher udvikles der efteruddannelse for faglærte: Tandteknikere, frisører og kosmetikere
og urmagere.
./. Der vedlægges en samlet prioriteret oversigt med de ansøgte opgavers titel og budget.

Rengøring og service
DI Service (den private del af branchen) angiver i Årsrapporten 2014: "Renhold og kombinerede
serviceydelser", at branchen for almindelig rengøring noterer et omsætningsfald, som modsvares af en
fremgang i branchen for kombinerede serviceydelser. Der efterspørges i stigende grad facility
management, hvor rengøringsydelser kombineres med andre serviceydelser.
Den private branche er kendetegnet ved etablerede virksomheder – mange små og få store. 83 % af
virksomhederne har under 10 ansatte og ca. 2 % har over 100 ansatte.
Medarbejderne i branchen er ældre ca. 50 % er 40-59 år. Tilbagetrækningsalderen rykkes opad - 6% er
over 60 år.
I forhold til det øvrige erhvervsliv har branchen en stor del af ansatte – 62% uden
erhvervskompetencegivende uddannelse. Der ses dog nu en svag tendens til et stigende
uddannelsesniveau, men branchen halter forsat meget bagud i forhold til andre brancher.
Branchen beskæftiger sammenlignet med det øvrige erhvervsliv en høj andel af borgere med anden etnisk
baggrund end dansk – primært med asiatisk oprindelse. Denne gruppe udgør 38% inden for rengøring og
vinduespolering. Mange integreres således via et rengøringsjob.
Den gennemgående udfordring er fortsat uddannelse og professionalisering via:
•
•
•
•

Fastholdelse af gode medarbejdere
Forbedring af image
Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet
Øget professionalisering
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•
•
•

Opdyrkning af nye markeder
Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
Uddannelse og kompetenceudvikling af ledere

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg gennemførte tilbage i 2007 analysen:
”Rengøringsbranchens mangfoldighed – en udfordring for AMU”.
Analysen kan ses på
http://www.s-us.dk/wp-content/uploads/ren_mang1.pdf
Efteruddannelsesudvalget er opmærksom på, at analysen ikke er ny, men det vurderes - også på baggrund
af Årsrapporten 2013 fra DI, at branchen og medarbejderne ikke har ændret sig væsentligt. Rapportens
konklusioner indgår derfor fortsat på forskellig vis i udvalgets arbejde med uddannelsesudvikling.
Der er min. 80.000 personer, der arbejder med rengøring. Ca. 70 % er mellem 25 og 54 år, hvor gruppen
mellem 35-44 år synes at være stigende. To ud af tre rengøringsassistenter er kvinder og ca. 80 % har
jobbet som hovedbeskæftigelse. Hver tredje rengøringsassistent har en anden etnisk baggrund. Analysen
bekræfter ligeledes det, som også andre analyser og praksis har vist, at der i branchen er mange
medarbejdere med sprog-, læse-, stave- og regneproblemer. Problemer, der i stigende grad virker som
barrierer - også for uddannelse.
AMU uddannelserne fungerer fortsat som introduktion til rengøringsbranchen, men er også et væsentligt
element ved udvikling af erfarne medarbejderes kompetencer og kendskab til deres fag. Uddannelse er en
vigtig forudsætning for at udvikle branchens kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø. Det er derfor meget
vigtigt, at AMU’s uddannelsesudbud er attraktivt, relevant og ikke mindst tilgængeligt.
Efteruddannelsesudvalget gennemførte i 2009 analysen:
”AMU i rengøring – Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser?"
Analysen kan ses på
http://www.s-us.dk/wp-content/uploads/analyseamureng09.pdf
Analysen har bidraget med ny viden om og inspiration til, hvordan skolerne og Efteruddannelsesudvalget
kan understøtte en mere positiv udvikling. Der arbejdes fortsat aktivt med fastholdelses- og
motivationstemaer i både udvalg, virksomheder og på skolerne.
Det er en almindelig antagelse, at rengøring er noget alle kan. Den antagelse er et problem i et
professionelt erhverv, hvor det er svært at tydeliggøre, at rengøring kræver faglige kompetencer.
Det er nødvendigt at formulere fagligheden for at motivere til øget kompetenceudvikling for den enkelte
medarbejder.
Fagligheden kan bl.a. udtrykkes i jobprofiler, som nu er beskrevet i analysen, der blev afsluttet i
november 2010:
"Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler"
Analysen kan ses på
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Reng%C3%B8ring-og-jobprofiler-endelig-rapport291110.pdf
Analysen beskriver seks profiler:
• Hotel- og konferencecentre
• Dag- og døgninstitutioner
• Skoler
• Industri- og skadeservice
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•
•

Administrationsbygninger
Hospitaler

Profilerne i opdateret udgave kan ses på "Profilfoldere":
http://www.sus-udd.dk/uddannelser/amu/rengoring/
Analysen har givet et godt grundlag for en faglig gennemgang af alle uddannelsesmålene i FKB'en.
Så godt som alle uddannelsesmål er derfor revideret og ajourført og det samme er sket med en del af de
tilhørende undervisningsmaterialer. Dette revisionsarbejde fortsættes.
Der arbejdes løbende med at udvikle værktøjer, der kan understøtte undervisningen. Der er senest
udviklet en APP: ”Rengøringsordbog”, som især er målrettet deltagere med sprogproblemer. APP’en er
positivt modtaget og det er hensigten at udbygge dette undervisningsmiddel yderligere.
Det er hensigten på baggrund af erfaringerne med APP’en at udvikle en ny APP, der skal indeholde
selvevalueringsmuligheder m.m..
Som det også er nævnt i DI’s Årsrapport 2013, halter branchen bagud i forhold til uddannelse. Branchen
er fortsat et udpræget ufaglært område. Der er - også på baggrund af den samfunds- og
arbejdsmarkedspolitiske udvikling – behov for at hæve uddannelsesniveauet.
Det er positivt, at der er en stigende tilgang til EUD uddannelsen til serviceassistent. Der er nu uddannet
ca. 4.500 og der er overalt en positiv stigende interesse - specielt på offentlige institutioner.
Motivationen til uddannelse understøttes også ved, at der nu er anerkendt videreuddannelse - en
akademiuddannelse i ”Hygiejne og rengøringsteknik”.
Se mere her:
https://www.ug.dk/uddannelser/videregaaendeuddannelservvu/serviceprodit/akademiuddannelsen-ihygiejne-og-rengoeringsteknik
Der arbejdes med "kompetencepakker" for at motivere og synliggøre vejen fra ufaglært mod faglært, for
ledige i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen og for AMU generelt, herunder AMU for
fremmedsprogede.
Der er et stigende behov for medarbejdere, der kan varetage praktisk hjælp og personlig pleje hos ældre
borgere i eget hjem. Hjemmeservicebranchen er i udvikling på baggrund af "fritvalgsordningen".
Der er gennemført en brancheanalyse inden for dette område i 2014.
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Brancheanalyse-af-hjemmeserviceområdet-august-2014.pdf
Analysen påpeger bl.a. behovet for to AMU uddannelser, der er målrettet rengøringsassistenter, der
udfører rengøring i private hjem: ”Introduktion til rengøring i private hjem” og ”Introduktion til
rengøringshjælp til ældre borgere”.
Analysen beskriver også uddannelsespakker til hjemmeservicebranchen.
Det vurderes, at der inden for dette brancheområde med stor fordel kunne afvikles elementer af
uddannelserne i form af fjernundervisning. Der er ikke udviklet undervisningsmaterialer til
fjernundervisning i rengøringsbranchen. Det vurderes, at der vil være uddannelsesområder, der vil være
velegnede til digital læring/fjernundervisning. Det forudsættes dog, at lærerene efteruddannes, da der
ingen konkrete brancheerfaringer er.
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De senere år har Danmark oplevet en del fødevareskandaler, der har medført stor medieopmærksomhed.
Salmonella, listeria, stafylokokker og colibakterier har været registreret i fødevarer, og forbrugere er
blevet syge. Langt fra alle fund har været relateret til rengøring i branchen, men korrekt udført rengøring
er et vigtigt element i fremstillingen af sunde fødevarer.
Korrekt rengøring af overflader, maskiner, tanke og redskaber er med til at sikre, at fødevarer produceres
og distribueres uden sundhedsmæssig risiko.
Fødevarebranchen i Danmark er relativt stor, og alle producenter store og små har brug for rengøring.
Mange små producenter forestår selv rengøringen. Der findes ingen formelle krav om uddannelse af
medarbejdere, der gør rent i branchen, men fødevareproducenternes krav til rengøringsmedarbejderne
øges. Ofte stiller producenterne højere krav end de lovmæssigt påkrævede, og rengøringsvirksomhederne
skal dokumentere, at de lever op til kravene.
Virksomheder i rengøringsbranchen ønsker mere målrettet uddannelse til medarbejdere, der gør rent i
fødevarebranchen. De ønsker udviklet nye, specifikke AMU-mål, der kan dække kompetencekravene fra
branchen, og de ønsker en uddannelsesstruktur. Der er behov for en analyse af dette brancheområde, før
konkret uddannelsesudvikling iværksættes.
Rådet for Bedre Hygiejne (www.bedrehygiejne.dk) gør i samarbejde med andre interessenter også fortsat
en stor indsats for at sikre, at der fastholdes fokus på hygiejne i bred forstand. Uddannelse inden for
området er til drøftelse på flere niveauer, ligesom der forskes i metoder og midler. Certificering er et
ønske i visse dele af branchen.
Udvalget drøfter også i den forbindelse, hvilke medarbejderprofiler og -kompetencer, der skal være til
stede, når de nye supersygehuse skal sættes i drift. Der vil være behov for kvalificerede medarbejdere
med et højt fagligt niveau inden for hygiejne m.m.
Det er derfor nødvendigt at være bevidst om at fastholde og hæve kvaliteten i såvel uddannelserne som de
tilhørende undervisningsmaterialer. Her er det vigtigt, at "driften" og i særlig grad lærerne er
veluddannede og bevidste om deres vigtige rolle. Desværre opleves det vanskeligt/umuligt, at motivere
skolerne til at sende lærerne på konkret efteruddannelse inden for deres fag. Lærerne vil gerne, men
bakkes ikke altid op af deres ledere. Andre former for "efteruddannelse" er så forsøgt i form af netværk.
Efteruddannelsesudvalget har - med baggrund i TUP-projektet: ”Lærernetværk for udvikling af god
AMU-praksis initieret dannelsen af et lærernetværk for rengøringslærerne. Dette netværk vurderes som
meget værdifuldt for erfaudveksling og fortsat udvikling af kvaliteten i uddannelserne. Netværket er et
vigtigt sparringsforum både i form af en facebookgruppe og ved de fysiske møder rundt i landet. Som
supplement til dette netværk afholdes der hver andet år en stor lærerkonference, hvor analyser, faglige og
undervisningsmæssige temaer præsenteres.
Afslutning
For skoleledere og LUU- medlemmer afholdes der årlige møder, hvor der er erfaringsudveksling, og hvor
udviklingsopgaver, kvalitet og udbud koordineres og drøftes.
De udviklingsopgaver, der søges om, er formuleret på baggrund af brancheanalyser, drøftelser i udvalget
og tilkendegivelser fra lærernetværket, skolerne, de lokale uddannelsesudvalgs og virksomhederne.
Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
•
•
•
•
•
•

To læreruddannelser
Ny uddannelse ”Introduktion til rengøring i private hjem”
Ny uddannelse ”Introduktion til rengøringshjælp til ældre borgere”
Ny uddannelse ”Rengøring af fødevarevirksomheder”
Ny uddannelse ”Rengøring af våde rum på hoteller, sommerhuse m.m”.
Revision af uddannelsen ”Måling og vurdering af rengøringskvalitet”
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•
•
•
•
•
•
•

Nyt undervisningsmateriale ”Rengøringsplanlægning”
Nyt undervisningsmateriale ”Rengøring af fødevarevirksomheder”
Nyt undervisningsmateriale ”Rengøring af våde rum på hoteller, sommerhuse m.m.
Revision af undervisningsmateriale ”Måling og vurdering af rengøringskvalitet”
Revision af undervisningsmateriale ”Rengøring af overflader”
Revision af undervisningsmateriale ”Ergonomi”
Revision og opdatering af APP ”Rengøringsordbog”

Analyser og særlige opgaver
• Udvikling af APP -”testmateriale/selvevaluering” til rengøringsuddannelser
• Analyse af ”Fødevarevirksomheder – uddannelsesbehov”
•

Fjernundervisningsprojekt: Udvikling af tre undervisningsmaterialer og læreruddannelse

Ejendomsservice
Der er meget stor politisk opmærksomhed omkring indsatsen for det grønne miljø, bedre
ressourceudnyttelse og energibesparelser i samfundet. Alle aktører skal inddrages, og medarbejdere inden
for ejendomsservice er centrale i den indsats. Medarbejderne skal have kompetencer indenfor såvel det
tekniske som det formidlingsmæssige. De skal kunne vurdere de nye tekniske muligheder ud fra økonomi
og anvendelse, og de skal kunne vejlede beboere, brugere, kolleger m.fl. om anskaffelse, anvendelse og
vedligeholdelse.
Udvalget har i 2011 afsluttet analysen: "Energibesparende og miljøforbedrende opgaver, analyse af
aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov i forbindelse med varetagelsen af
energibesparende og miljøforbedrende opgaver."
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Energibesparende-og-miljøforbedrende-opgaver-juni2011.pdf
Analysen har givet et grundlag for at vurdere kompetencekrav og behov for uddannelsesudvikling inden
for dette område.
Afdækningen af uddannelsesbehov m.m. inden for temaet: "Ressourceoptimering" fortsætter i samarbejde
med andre brancher. Udvalget har været del af et TUP projekt: "Håndværkeren som klimavejleder i
renoveringsarbejde." Målgruppen er faglærte og ufaglærte indenfor bygge og anlæg, installation og
ejendomsservice. Formålet har været bl.a. at udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser og sammensætte
relevante uddannelsespakker. Projektet en nu afsluttet og udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser
overvejes.
Der er et behov for at skærpe opmærksomheden mod kriminalitets- og voldsforebyggende indsatser i
såvel bolig- som institutionsområder. Der er indledt et samarbejde mellem politiet, vagtbranchen og
udvalget og der er på den baggrund udviklet og godkendt en efteruddannelse til ejendomsservicemedarbejderne.
Udvalget afsluttede i 2010 analysen: ”Tekniske servicemedarbejdere – analyse af de tekniske
servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og
efteruddannelsesbehov”.
Her er der fokus på specielt de kompetencekrav og efteruddannelsesmuligheder, der er for de
institutionsansatte.
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Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Tekniske-Servicemedarbejdere_til-web-version-januar2010.pdf
Analysens anbefalinger indgår fortsat i drøftelserne om udviklingen af uddannelserne inden for
ejendomsservice.
Udvalget afsluttede i 2010 analysen: "Analyse af skadedyrbekæmpelsesbranchen"
Analysen har givet et grundlag for at udvikle foreløbig to uddannelser til dette område. Det overvejes,
hvorvidt området nu er dækket.
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Analyse-af-skadedyrsbekæmpelsesbranchen-2010.pdf
Udvalget afsluttede i november 2012: "Jobprofiler i ejendomsservice"
Analysens formål var bl.a. at beskrive de typiske jobprofiler inden for ejendomsservice som grundlag for
udvikling af uddannelsesstrukturer.
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/analyse-Jobprofiler-i-ejendomsservice.pdf
Analysen er indgået i arbejdet med at revidere og udvikle nye uddannelser
De gennemførte analyser viser, at ejendomsservicebranchen også er kendetegnet ved forholdsmæssigt
mange ufaglærte og en høj anciennitet. Branchen er derfor opmærksom på, at der i de kommende år vil
blive mangel på kvalificerede medarbejdere. Fokus er derfor rettet mod at skabe muligheder, så ufaglærte
kan løftes til faglært niveau. Udvalget har derfor gennemført analysen: ”Fra ufaglært mod faglært i
AMU”, med det formål at beskrive uddannelsesstrukturer, der kan bidrage til løftet fra ufaglært til
faglært. På baggrund af fem jobprofiler er der udarbejdet fem forslag til uddannelsespakker.
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Endelig-rapport-20.01.14.pdf
Analysen er nu et godt grundlag for den fortsatte revision af det eksisterende udbud af AMU uddanneler
og udvikling af nye.
Der er pt. uddannet ca. 2000 ejendomsserviceteknikere.
Mange voksne ufaglærte/faglærte gennemfører erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker. De
voksne afklares og opnår oftest stor merit. Glædeligt er det, at de unge nu også i stigende grad søger ind
erhvervsuddannelsen.
De seneste analyser og drøftelser med lokale uddannelsesudvalg og skoleledelser peger på et behov for
differentiering af uddannelserne. Der er behov for uddannelser inden for et specielt område dels på et
grundlæggende niveau for de ufaglærte og dels på et avanceret niveau for de faglærte. Trindeling af
uddannelserne er også nævnt.

6

Der er i udbuddet også en udfordring, da der kun udbydes uddannelser fem steder i landet. Det vurderes,
at der er visse uddannelser, hvor en del af uddannelsen med fordel kunne gennemføres via digital
læring/fjernundervisning.
Der er behov for udvikling af undervisningsmaterialer, ligesom lærerne skal udvikles på dette område.
Denne udvikling kunne med fordel ske via erfaringsudveksling/samarbejde om udvikling med lærere fra
andre brancher f.eks. rengøringsbranchen

Afslutning
Udvalget har i årets løb drøftet de analyser, der er gennemført, ligesom der er afholdt møder med skoler,
lokale uddannelsesudvalg og andre interessenter. Det konkluderes, at ejendomsservicebranchen, som det
også fremgår af analyserne, er i udvikling - en udvikling, der kræver nye kompetencer hos
medarbejderne.

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
•
•

Ny uddannelse ”Stigekursus”
Revision af ”Service af ellåse og video, ejendomsservice”

Analyser og særlige opgaver
•

Fjernundervisningsprojekt: Udvikling af tre undervisningsmaterialer og læreruddannelse

Vagtservice
Terrortrusler, røverier og overfald forekommer i Danmark og i den øvrige del af verden. Disse hændelser
giver anledning til debat i offentligheden og i de aktuelle organisationer. Et vigtigt tema er uddannelsen af
vagtpersonale i Danmark og et ønske om certificeringsordninger. Der har været gennemført et
udvalgsarbejde med deltagelse af Rigspolitiet og vagtbranchens organisationer. Udvalgsarbejdet er
afsluttet, og der har været drøftelser med Justitsministeren om en stramning af reglerne for udførelsen af
vagtopgaver i Danmark.
Branchen har gennem længere tid drøftet behovet for en ændring af uddannelsesstrukturen i form af en
udvidelse af den eksisterende grunduddannelse og udvikling af flere mere specielle supplerende
uddannelser.
Der er i august afholdt et udviklingsseminar, hvor branchens interessenter, organisationer, skoler m.fl.
deltog.
Afrapportering af dette seminar kan ses her:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Afrapportering-af-seminar-om-revision-af-GrundlæggendeVagt.pdf
Der er, som det fremgår, bl.a. et ønske om flere prøver i undervisningsforløbet.
Udvalget har i 2012 afsluttet analysen: "Vagtprofiler og uddannelsesstrukturer".
Analysen beskriver vagtbranchen - herunder udviklingstendenser, udfordringer, medarbejderkarakteristika, kompetencekrav og deltagelse i kompetenceudvikling.
Der beskrives 11 jobprofiler med bl.a. tilhørende kompetencekrav nu og fremover, anvendelse af AMU
og andre uddannelsesmuligheder.
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Der nævnes behov for udvikling af nye uddannelser og derfor udviklet seks nye uddannelser i 2013.
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Endelig-rapport_vagt-02-05-12.pdf
Det skal også nævnes, at der er gennemført en mindre analyse af det jobområde, der omfatter
"Personbeskyttelse og eskorte." Det var indtrykket, at personbeskyttelse var et stort og voksende
jobområde, og at der var udtalt behov for uddannelse. Analysen viser, at der er tale om en lille niche
endnu, og at der måske på sigt vil vise sig et grundlag for et formaliseret uddannelsestilbud på
basisniveau.
Analysen kan ses på:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Rapport-20-09-10.pdf
Uddannelse målrettet værditransportområdet har været drøftet i flere år.
Der sker i disse år en hurtigt udvikling inden for værditransportbranchen, bl.a. som følge af lukkede
bankfilialer og pengeløse banker.
Der stilles øgede krav til værditransport fra såvel kunder som fra forsikringsselskaber. I samarbejde med
de primære aktører på markedet for kontanthåndtering har Dansk Standard udarbejdet en standard for
”Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter”.
Standarden indeholder f.eks. beskrivelser af krav til sikkerheden, ledelsens ansvar samt styring af
organisation og ressourcer – herunder også krav til uddannelse og træning af medarbejderne. Standarden
fra 2010 er under revision, og en ny standard er den 1. januar 2014 trådt i kraft, hvor der er stilles øgede
krav til sikkerhed, ledelse, medarbejdere etc.
Der er ultimo 2013 tre store virksomheder, der arbejder med værditransport. Hertil kommer en række små
vagtvirksomheder, som annoncerer med, at de transporterer værdier, som f.eks. malerier, møntsamlinger
og værdipapirer.
Udvalget har igangsat en brancheanalyse med det formål at få indblik i udviklingen inden for
værditransportbranchen. Analysen skal afdække kompetencekrav til de vagtmedarbejdere, der arbejder
med værditransport og vil desuden belyse vagtmedarbejdernes muligheder for at få tilgodeset deres
kompetenceudviklingsbehov gennem deltagelse i de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser.
Der er en forventning om, at der vil være behov for at udvikle en ny arbejdsmarkedsuddannelser, der er
specifikt målrettet værditransportbranchen.
Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
• Ny uddannelse inden for ”Værditransport”
• Revision af spørgsmål til ”Vagttest”
• Revision af undervisningsmateriale: Grundlæggende vagt
• Revision af undervisningsmateriale: Retsregler
• Nyt undervisningsmateriale: Supplerende test efter udvidelse af Grundlæggende Vagt
• Læreruddannelse

Frisør og kosmetiker
Det eksisterende efteruddannelsesudbud i AMU-regi udgøres af FKB’en ”Pleje af hår, hud og negle”,
hvortil der er tilkoblet en lang række mål. AMU uddannelserne er alene efteruddannelse for frisører og
kosmetikere.
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Efteruddannelsesudvalget afsluttede i 2008 Analyse af frisørbranchen”
Analysen kan ses på
http://www.s-us.dk/wp-content/uploads/frisana.pdf
Analysen har været basis for drøftelserne af udviklingen af uddannelserne til frisørbranchen.
Der har på det seneste været gennemført en revision af en væsentlig del af såvel frisør- som
kosmetikerbranchens uddannelser.
Udvalget har i forbindelse med overvejelser om revision af erhvervsuddannelserne, videreudvikling af
AMU uddannelserne drøftet den uddannelse, der udbydes af private skoler.
Der er derfor i 2013 gennemført en brancheanalyse med fokus på de private frisørskoler.
Der fremgår, at branchen udgøres af mange ca. 5.700 virksomheder, hvoraf kun ca. 2000 har en eller flere
ansatte. Af analysen fremgår det, at der er 5 private frisørskoler, der udbyder privat erhvervsuddannelse.
Efteruddannelsesbehovet i almindelighed dækkes i stort omfang af medarbejdernes deltagelse på kurser
arrangeret af leverandører. AMU har fortsat et imageproblem i frisørbranchen.
Analysen kan ses på
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Frisørrapport_endelig.pdf
Det eksisterende kursusudbud vurderes løbende i dialog mellem de to skoler, der udbyder uddannelsen og
udvalget. Det drøftes nu, om reformen af erhvervsuddannelsen vil give behov for udvikling af
uddannelser. Der er en forventning af et behov for en uddannelse på den baggrund.

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
• Revision af en uddannelse

Tandteknik
Virksomhederne og branchen som helhed er aktuelt presset af følgerne af krisen og af ændrede
strukturelle konkurrenceforhold i branchens værdikæde. Udviklingen påvirker både arbejdsfunktioner og
kompetencekrav blandt laboratorietandteknikere.
Tendensen til outsourcing og øget brug af import af masseproducerede produkter, især fra Asien har vist
sig ofte at være af lavere kvalitet, men også væsentlig billigere end dansk producerede produkter.
Udviklingen har skærpet konkurrencen i branchen.
På baggrund af udviklingen inden for branchen har Uddannelsesudvalget for Tandteknik igangsat en
analyse af udviklingen på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked. Analysen forventes afsluttet ultimo
2014.
Formålet er at afdække glidninger i arbejdsfunktioner samt kompetencekrav. Afdækningen bidrage også
til at undersøge, hvordan man uddannelsesmæssigt kan understøtte en hensigtsmæssig udvikling af
fremtidige kompetencer blandt laboratorietandteknikere.
Analysen skal bl.a. afdække en række forskellige tendenser til branche- og arbejdsfunktionsglidning, der
forventes at påvirke laboratorietandsteknikernes fremtidige job-, ansættelses- og arbejdsområder –
herunder nye kompetencekrav og nye muligheder.
Der er ca. 1.000 laboratorietandteknikere og ca. 200 tandteknikere med delkompetence i aftagelig
protetik. 80 pct. af branchens ansatte er kvinder og gennemsnitsalderen i branchen er ca. 46 år.
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Tandtekniske virksomheder – dentallaboratorier - beskæftiger både laboratorietandteknikere såvel som
tandteknikere med delkompetence i aftagelig protetik.
På dentallaboratorier, hvor arbejdsgiveren som oftest selv er faguddannet, vil, afhængig af det samlede
antal medarbejdere, arbejdets specialisering stige med antallet beskæftigede. Dentallaboratorier har
normalt mellem 1 og 12 medarbejdere. Enkelte har mere end 20 ansatte.
I en tidligere analyse af branchen og laboratorieteknikernes fremtidige arbejdsmarked blev der peget på
fire overordnede tendenser, der påvirker det tandtekniske område i et 5 til 10-årigt tidsperspektiv:
•
•
•
•

CAD/CAM-teknologi
Globalisering og outsourcing
Udvikling i befolkningens tandsundhed
Ændret efterspørgsel – mere kosmetisk

Analysen påpegede, at CAD/CAM leder til omorganisering af arbejdet og stiller krav om nye
kompetencer for de laboratorietandteknikere, der skal betjene udstyret.
Link til ovennævnte analyse:
http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Rapport_web_ny.pdf
Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
•

Ny uddannelse ”Ørepropteknik”

Festudlejningsbranchen
Efteruddannelsesudvalget gennemførte i 2006 en analyse, der gav grundlag for FKB med fem
kerneuddannelser til festudlejningsbranchen.
Analysen kan ses på
http://www.s-us.dk/wp-content/uploads/festudle.pdf
Uddannelserne har været udbudt til branchen siden 2007 med supplerende uddannelsesudvikling. Der har
været en meget intensiv information om uddannelsestilbuddene, og der er indgået overenskomst på
området.
Branchen har gennem en årrække arbejdet på en certificeringsordning for branchen og det er nu en
realitet.
Der er i 2014 vedtaget en certificeringsordning vedr. telte og transportable konstruktioner. De ændrede og
skærpede regler medfører behov for revision af undervisningsmaterialer og udvikling af nye uddannelser
og materialer. Arbejdet er påbegyndt i 2014 og fortsætter i 2015
Undervisningen udbydes alene af AMU Nordjylland, der er stærkt engageret i et meget tæt samarbejde
med Foreningen af danske Festudlejere og 3F.
Branchen som helhed er fortsat negativt påvirket af krisen. Der er en forventning om, at de nye
certificeringsregler vil medvirke til en øget professionalisering af branchen og på sigt stigende aktivitet.

Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
•
•
•

Ny uddannelse ”Certificering”
Revision af en uddannelse
Udvikling af undervisningsmateriale ”Certificering”
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Vaskeriindustrien
Branchen beskrives i Årsrapport 2014 ”Erhvervsvaskeribranchen” fra DI.
Branchen beskrives her som en mindre branche med faldende beskæftigelse og omsætning.
Der er 42 virksomheder, hvoraf 22 har færre end 10 ansatte. Der er ansat 3000 personer. Der ses en
stigende antal ansatte med høj anciennitet og højere gennemsnitsalder. 25 % er i aldersgruppen 50-59 år
primært ufaglærte.
Branchen medvirker i høj grad til integration, idet 25% af medarbejderne er indvandrere eller
efterkommere.
Virksomhedernes struktur, arbejdsorganiseringen, arbejdsprocesserne og teknologiudviklingen er
industripræget.
Der er et udbud af AMU-uddannelse på området. AMU Nordjylland har i mange år været ene udbyder,
men skolen har nu overdraget skolegodkendelsen til Uddannelsescentret i Roskilde.
I den forbindelse blev der gennemført et mindre analysearbejde med det formål at få klarhed over
branchens fremtidige behov. Der er efterfølgende nedsat en udviklergruppe, der er begyndt at arbejde
med revision og nyudvikling på baggrund af de tilkendegivelser, der er kommet.
Der er etableret et velfungerende lokalt uddannelsesudvalg, der løbende vurderer drift og udvikling.
Uddannelser er revideret, og der er udviklet nye undervisningsmaterialer. Uddannelserne er i drift og
der skønnes ikke at være behov for udvikling af nye uddannelser p.t.
Det skal lige nævnes, at der er tidligere gennemført en "Analyse af vaskeribranchen", som blev afsluttet
i 2006. Der refereres fortsat til denne analyse.
Analysen kan ses på:
http://susudd.dk/home/omsus/nyheder/rapporter/vaskeribranchen.

Nyt brancheområde - Kabinepersonale
Organisationerne og arbejdsgiverne, der opererer i lufthavne i DK, har indledt et samarbejde med
Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat for at få afdækket af mulighederne for en målrettet og ensartet
uddannelse til de medarbejdere, der arbejde i kabiner i fly.
Der er igangsat en brancheanalyse, der afsluttes ultimo 2014.
Analysen vil afdække, hvilke grundlæggende kompetencer der stilles til kabinepersonalet. Dette gælder
både de lovgivningsmæssige krav, der stilles til medarbejderne, inden de kan indtræde i jobbet, og de
øvrige kompetencekrav, som de enkelte flyselskaber hver især stiller til medarbejderne.
Kompetencebehov efter ansættelse og ikke mindst selskabernes kendskab til og anvendelse af
arbejdsmarkedsuddannelserne bliver dokumenteret.
Det undersøges i hvilket omfang udviklingsbehovene kan dækkes af de nuværende
arbejdsmarkedsuddannelser, bl.a. inden for serviceområdet og/eller der er behov for at udvikle specifikke
arbejdsmarkedsuddannelser målrettet kabinepersonalet.
Der vil på baggrund af analysen måske være behov for udvikling af en FKB og to uddannelser
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Udvikling – FKB, uddannelser, undervisningsmaterialer og – læreruddannelser
•
•

FKB – udvikling
To uddannelser ”Kabinepersonale”

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg - Uddannelsesaktiviteten i 2014
Det vurderes, at uddannelsesaktiviteten i 2015 fortsat vil være svagt faldende for de uddannelser, der
administreres i SUS.
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7LOXQGHUVW¡WWHOVHDIRYHQQ YQWHYLOIRNXVSnXGYLNOLQJDIQ\HO ULQJVIRUPHURJ
XQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHUEOLYHDIVWRUEHW\GQLQJLIUHPWLGHQ7UDQVSRUWEUDQFKHQHUGHUIRU
VW UNWHQJDJHUHWLDUEHMGHWPHGXGYLNOLQJDIGLJLWDOO ULQJRJIMHUQXQGHUYLVQLQJ(Q
DIJ¡UHQGHIRUXGV WQLQJIRUGHQ\HO UHPLGOHUVRJO ULQJVIRUPHUVVXFFHVHUHQ
RSNYDOLILFHULQJDIIDJO UHUQHLGLGDNWLVNRJS GDJRJLVNKHQVHHQGH

/HYHULQJVVLNNHUKHGL$08HUDIFHQWUDOEHW\GQLQJIRUWUDQVSRUWEUDQFKHQRJGHQV
YLUNVRPKHGHURJPHGDUEHMGHUH'HWYLOGHUIRUY UH\GHUVWYLJWLJWDWKDYHVW UNIRNXVSn
GHWYLGHUHDUEHMGHPHGXGYLNOLQJDIXGGDQQHOVHVVWUXNWXUHUXGGDQQHOVHVSDNNHURJ
JDUDQWLNXUVHUSnGHWVDPOHGHWUDQVSRUWRPUnGH




,VDPPHQK QJPHGRYHQQ YQWHVNDOPXOLJKHGHQIRUMREPRELOLWHWPHGW QNHVKYLONHW
QDWXUOLJYLVPnRPIDWWHV\QOLJJ¡UHOVHDIPXOLJKHGHUQHIRUYHUWLNDOHRJKRULVRQWDOH
NRPSHWHQFHO¡IWJHQQHPXGYLNOLQJDIUHOHYDQWHXGGDQQHOVHVSDNNHUVWUXNWXUHU

$ISU¡YQLQJL$08YLDUHDONRPSHWHQFHYXUGHULQJHUKDU785VJHQHUHOOHRJO¡EHQGH
RSP UNVRPKHG'HWRYHURUGQHGHPnOPHG,.9L$08HUDWInYXUGHUHWRJDQHUNHQGWGHQ
YRNVQHVUHDONRPSHWHQFHULIRUKROGWLODUEHMGVPDUNHGVXGGDQQHOVHURJHQNHOWIDJRSWDJHWL
HQI OOHVNRPSHWHQFHEHVNULYHOVH ).% (UIDULQJHURJO ULQJRSQnHWXGHQIRUGHWRIIHQWOLJH
XGGDQQHOVHVV\VWHPHUHQYLJWLJPHQRIWHXSnDJWHWUHVVRXUFHVRPVNDODQHUNHQGHVSnOLJH
IRGPHGGHIRUPHOOHXGGDQQHOVHU


)RU7UDQVSRUWHUKYHUYHWV8GGDQQHOVHUHUGHQVWRUHXGIRUGULQJDWXGVWLNNHPnORJUDPPHUIRU
GHIUHPWLGLJHXGGDQQHOVHUVRPVNDOELGUDJHWLOHQNRPSHWHQFHRJNYDOLILNDWLRQVXGYLNOLQJL
WUDQVSRUWHUKYHUYHWRJVRPNDQPHGYLUNHWLOHQIRUWVDW

7UDQVSRUWHUKYHUYHWV8GGDQQHOVHUYXUGHUHUDWGHUEOLYHUWDOHRPPRGHUDWVWLJQLQJL
XGGDQQHOVHVDNWLYLWHWHUQHLPnOWLIRUKROGWLOGHWIRUHJnHQGHnU





9HMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ

*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

9HMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHWUHJXOHUHVWLOVWDGLJKHGEnGHQDWLRQDOWRJLQWHUQDWLRQDOWRJGHWWH
SnYLUNHULK¡MJUDGXGGDQQHOVHUQHLQGHQIRUYHMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHW'HVXGHQHU
XGGDQQHOVHVXGYLNOLQJHQSU JHWDIGHQWHNQRORJLVNHXGYLNOLQJRJGHWEHW\GHUDWGHUHU
EHKRYIRUDWKDYHV UOLJIRNXVSnEODXGYLNOLQJDIXGGDQQHOVHVVWUXNWXUHURJ
EHVNULYHOVHVV\VWHPHWL$08*HQQHPVQLWDOGHUHQIRUPHGDUEHMGHUHLQGHQIRU
YHMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHWHUPHUHHQGnU(QIRUKROGVYLVVWRUDQGHODIFKDXII¡UHUQH
IRUYHQWHVDWWU NNHUVLJWLOEDJHIUDDUEHMGVPDUNHGHWLGHNRPPHQGHnUSnJUXQGDIDOGHU

3nEDJJUXQGDIRYHQVWnHQGHRJXGYLNOLQJHQ¡YULJWSnRPUnGHWYLOGHWGHUY UHEHKRYIRU
RSGDWHUHGHRJUHOHYDQWHDUEHMGVPDUNHGVXGGDQQHOVHU'HUSHJHVGHUIRUSnDWGHUE¡U
DUEHMGHVPHGQ\HPnGHUDWO UHRJXQGHUYLVHSnKHUXQGHUEODYHGDISU¡YQLQJL$08RJ
IMHUQXQGHUYLVQLQJ



0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHQLQGHQIRUYHMJRGVWUDQVSRUWEHVWnUDIFKDXII¡UHUGHUN¡UHUJRGVWUDQVSRUWL
PDQJHIRUVNHOOLJHW\SHUDIN¡UHW¡MHUPHGRJXGHQSnK QJVN¡UHW¡M6RPHQGHODI
FKDXII¡UHQVGDJOLJHDUEHMGHK¡UHURJVnEHWMHQLQJDIHQODQJU NNHDIIRUVNHOOLJWXGVW\U
XQGHUKHQV\QWLOORYHRJEHNHQGWJ¡UHOVHGHUEHVNULYHUHQODQJU NNHIRUKROGEODRPNULQJ
VLNNHUKHGRJPLOM¡
0nOJUXSSHQEHVWnURJVnDI¡YULJHRSHUDWLYHPHGDUEHMGHUHPHGKM OSHUHRJN¡UVHOVOHGHUH
PIOVRPKDUDQVYDUIRUVW¡UUHHOOHUPLQGUHLQGLYLGXHOOHQ¡JOHRSJDYHULGHPDQJHDUWHGH
YLUNVRPKHGHU
)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
•
9HMJRGVWUDQVSRUW
•
7DQNWUDQVSRUW
•
7UDQVSRUWDIOHYHQGHG\U
•
6 UWUDQVSRUW
•
*UXQGNRPSHWHQFHFKDXII¡UJRGV
•
9LQWHUWMHQHVWH
•
5HQRYDWLRQ
•
/DVWELONUDQ
•
0RELONUDQ
•
)O\WQLQJRJP¡EHOWUDQVSRUW










$QDO\VHU

'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOIOJDQDO\VHU
• $QDO\VHDIKYLONHXGGDQQHOVHVPnORJHOOHUGHOHDI
GLVVHNDQJHQQHPI¡UHVVRPIMHUQXQGHUYLVQLQJRJHOOHU
LHWEOHQGHGOHDUQLQJPLOM¡ YHMJRGVRPUnGHW 
• $QDO\VHDI$08XGGDQQHOVHUQHVVWUXNWXURJ
XGGDQQHOVHVSDNNHUPnOUHWWHWVSHFLILNNHMRESURILOHU
LQGHQIRUYHMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHW
• $QDO\VHDILQGKROGHWLXQGHUYLVQLQJYHGU(8UHJOHUL
%(.VDPWEUXJDIXGVW\ULN¡UHW¡MHULGHQ
IRUELQGHOVH
• $QDO\VH8GYLNOLQJDIWHVWY UNW¡MHUGHUNDQ
XQGHUVW¡WWHXQGHUYLVHUQHVDUEHMGHPHGO¡EHQGH
YXUGHULQJDIO ULQJVXGE\WWHL$08XGGDQQHOVHU
• $QDO\VHDIXGGDQQHOVHVEHKRYIRUFKDXII¡UHUGHU
WUDQVSRUWHUHUOHYHQGHG\U


8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ).%


8GGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXGGDQQHOVHVPnO
• $MRXUI¡ULQJ±'\UHWUDQVSRUW
• *U QVHRYHUVNULGHQGHWUDQVSRUWL6NDQGLQDYLHQ

6SURJOLJHIRUEHGULQJHUUHYLVLRQDII¡OJHQGHPnO
• .¡UVHOPHGV WWHYRJQ
• +nQGWHULQJDIROLHRJNHPLNDOLHDIIDOG
• .¡UVHOPHGPRGXOYRJQWRJ
• .¡UVHOPHGODVWELOXKHOGVIRUHE\JJHOVH
• .¡UHWHNQLNYDQVNHOLJHWUDILNDOHVLWXDWLRQHU
• .¡UHWHNQLNRJPDQ¡YUHULQJ
• (8HIWHUXGGDQQHOVHIRUJRGVFKDXII¡UHUREOLJDWRULVNGHO
• 7UDQVSRUWDIP ONRJPHMHULSURGXNWHU
• *RGVWUDQVSRUWPHGODVWELO
• +nQGWHULQJDIP ONRJPHMHULSURGXNWHUXQGHU
GHOWUDQVSRUW
• 7UDQVSRUWDII¡GHYDUHUPHGN¡OHYRJQ
• ,QWHQVLYJUXQGO JJHQGHNYDOLILNDWLRQVXGGDQQHOVH
ODVWELO
• *UXQGO JJHQGHNYDOLILNDWLRQVXGGDQQHOVHODVWELO
• 6LNNHUDGI UGQXODUEHMGVXO\NNHU
• .¡UHWHNQLNDMRXUI¡ULQJ
• ,QWHUQDWLRQDOJRGVWUDQVSRUW





7UDQVSRUWDIWHPSHUDWXUI¡OVRPWJRGV
6XQGKHGIRUJRGVFKDXII¡UHU
.¡UHKYLOHWLGVUHJOHU
%UXJDIGLDJUDPDUNRJNRQWURODSSDUDW
7UDQVSRUWSDSLUHULQGHQIRUYHMWUDQVSRUW
(QHUJLULJWLJN¡UVHO
0DQ¡YUHULQJIRUVLNULQJRJI UGVHOVUHJOHU
$UEHMGVXO\NNHURJDGI UGLQ¡GVLWXDWLRQHU
6XQGKHGVLNNHUKHGVHUYLFHRJORJLVWLN
9HGOLJHKROGHOVHDIWUDQVSRUWPDWHULHO
.¡UVHOPHGYRJQWRJNDWHJRUL&(
(QHUJLULJWLJN¡UVHONDW%
.¡UHWHNQLN
.¡UHWHNQLNPLOM¡RJDUEHMGVIXQNWLRQHU
.XQGHVHUYLFH
/DVWVLNULQJRJVWXYQLQJDIJRGV
.RQIOLNWKnQGWHULQJ
1DWGLVWULEXWLRQIRUJRGVFKDXII¡UHULE\RPUnGHU
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
5HJLVWUHULQJDINLOGHVRUWHUHWDIIDOG

)DJO UHUXGGDQQHOVHU
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJIDJO UHUNXUVHU
• ,QGKROGHWLXQGHUYLVQLQJYHGU(8UHJOHULVDPW
EUXJDIXGVW\ULN¡UHW¡MHULGHQIRUELQGHOVH
• *U QVHRYHUVNULGHQGHWUDQVSRUWL6NDQGLQDYLHQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU




















6DPPHQIDWQLQJ

9HMJRGVWUDQVSRUW


5HYLVLRQDI).%
,DOW

$QDO\VHU
$QDO\VHDIKYLONHXGGDQQHOVHVPnORJHOOHU
GHOHDIGLVVHNDQJHQQHPI¡UHVVRP
IMHUQXQGHUYLVQLQJRJHOOHULHWEOHQGHG
OHDUQLQJPLOM¡ YHMJRGVRPUnGHW 
$QDO\VHDI$08XGGDQQHOVHUQHVVWUXNWXU
RJXGGDQQHOVHVSDNNHUPnOUHWWHW
VSHFLILNNHMRESURILOHULQGHQIRU
YHMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHW
$QDO\VHDILQGKROGHWLXQGHUYLVQLQJYHGU
(8UHJOHUL%(.VDPWEUXJDI
XGVW\ULN¡UHW¡MHULGHQIRUELQGHOVH
$QDO\VH8GYLNOLQJDIWHVWY UNW¡MHUGHU
NDQXQGHUVW¡WWHXQGHUYLVHUQHVDUEHMGH
PHGO¡EHQGHYXUGHULQJDIO ULQJVXGE\WWH
L$08XGGDQQHOVHU
$QDO\VHDIXGGDQQHOVHVEHKRYIRU
FKDXII¡UHUGHUWUDQVSRUWHUHUOHYHQGHG\U

,DOW

8GGDQQHOVHVPnO
$MRXUI¡ULQJ±'\UHWUDQVSRUW
*U QVHRYHUVNULGHQGHWUDQVSRUWL
6NDQGLQDYLHQ
$'5LPRGXOYRJQWRJ
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGV WWHYRJQ
5HYLVLRQ+nQGWHULQJDIROLHRJ
NHPLNDOLHDIIDOG
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGPRGXOYRJQWRJ
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGODVWELO
XKHOGVIRUHE\JJHOVH
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNYDQVNHOLJHWUDILNDOH
VLWXDWLRQHU
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNRJPDQ¡YUHULQJ
5HYLVLRQ(8HIWHUXGGDQQHOVHIRU
JRGVFKDXII¡UHUREOLJDWRULVNGHO
5HYLVLRQ7UDQVSRUWDIP ONRJ









$QWDO


$QWDO

%HO¡E


%HO¡E

















$QWDO


%HO¡E





































PHMHULSURGXNWHU
5HYLVLRQ*RGVWUDQVSRUWPHGODVWELO
5HYLVLRQ+nQGWHULQJDIP ONRJ
PHMHULSURGXNWHUXQGHUGHOWUDQVSRUW
5HYLVLRQ7UDQVSRUWDII¡GHYDUHUPHG
N¡OHYRJQ
5HYLVLRQ,QWHQVLYJUXQGO JJHQGH
NYDOLILNDWLRQVXGGDQQHOVHODVWELO
5HYLVLRQ*UXQGO JJHQGH
NYDOLILNDWLRQVXGGDQQHOVHODVWELO
5HYLVLRQ6LNNHUDGI UGQXO
DUEHMGVXO\NNHU
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNDMRXUI¡ULQJ
5HYLVLRQ,QWHUQDWLRQDOJRGVWUDQVSRUW
5HYLVLRQ7UDQVSRUWDIWHPSHUDWXUI¡OVRPW
JRGV
5HYLVLRQ6XQGKHGIRUJRGVFKDXII¡UHU
5HYLVLRQ.¡UHKYLOHWLGVUHJOHU
5HYLVLRQ%UXJDIGLDJUDPDUNRJ
NRQWURODSSDUDW
5HYLVLRQ7UDQVSRUWSDSLUHULQGHQIRU
YHMWUDQVSRUW
5HYLVLRQ(QHUJLULJWLJN¡UVHO
5HYLVLRQ0DQ¡YUHULQJIRUVLNULQJRJ
I UGVHOVUHJOHU
5HYLVLRQ$UEHMGVXO\NNHURJDGI UGL
Q¡GVLWXDWLRQHU
5HYLVLRQ6XQGKHGVLNNHUKHGVHUYLFHRJ
ORJLVWLN
5HYLVLRQ9HGOLJHKROGHOVHDI
WUDQVSRUWPDWHULHO
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGYRJQWRJNDWHJRUL
&(
5HYLVLRQ(QHUJLULJWLJN¡UVHONDW%
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLN
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNPLOM¡RJ
DUEHMGVIXQNWLRQHU
5HYLVLRQ.XQGHVHUYLFH
5HYLVLRQ/DVWVLNULQJRJVWXYQLQJDIJRGV
5HYLVLRQ.RQIOLNWKnQGWHULQJ
5HYLVLRQ1DWGLVWULEXWLRQIRU
JRGVFKDXII¡UHULE\RPUnGHU
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
5HJLVWUHULQJDINLOGHVRUWHUHGHDIIDOG
,DOW









































































































8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU


,DOW

)DJO UHUXGGDQQHOVH

,QGKROGHWLXQGHUYLVQLQJYHGU(8UHJOHUL
VDPWEUXJDIXGVW\ULN¡UHW¡MHUL
GHQIRUELQGHOVH
*U QVHRYHUVNULGHQGHWUDQVSRUWL
6NDQGLQDYLHQ




$QWDO












$QWDO









,DOW





,DOW











































/DJHURJWHUPLQDORPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ

*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

8GYLNOLQJVWHQGHQVHUQHLQGHQIRUODJHURPUnGHWHUVWDGLJSU JHWDI¡JHWFHQWUDOLVHULQJDI
ODJHUIXQNWLRQHU¡JHWDQYHQGHOVHDIWUHGMHSDUWVORJLVWLNVDPW¡JHWIRNXVSnORJLVWLNVW\ULQJRJ
DQYHQGHOVHDIWHNQRORJL.RQVHNYHQVHUQHDIRYHQQ YQWHXGYLNOLQJHUPRGVDWUHWWHGH3n
GHQHQHVLGHYLOGHUY UH¡JHGHNUDYWLONRPSHWHQFHUQHKRVQRJOHInQ¡JOHPHGDUEHMGHUH
GDGHULIRUELQGHOVHPHGRSE\JQLQJRJYHGOLJHKROGHOVHDIORJLVWLNV\VWHPHU
NYDOLWHWVVW\ULQJVV\VWHPHUPYNU YHVODQJWPHUHYLGHQRPVnYHOWHNQRORJLXGVW\URJ,7
VDPWWLOORJLVWLNXGYLNOLQJRJNYDOLWHW3nGHQDQGHQVLGHHUPDQJHDIDUEHMGVIXQNWLRQHUQH
SnRYHQQ YQWHODJUHPHJHWVLPSOHPHGPDQJHJHQWDJHOVHURJNU YHUNXQJDQVNHNRUW
MRELQVWUXNWLRQ'HUWLONRPPHUXGYLNOLQJHQLPDQJHKDQGHOVYLUNVRPKHGHUVORJLVWLNV\VWHPHU
VRPHQNRQVHNYHQVDIGHQNUDIWLJHY NVWLQGHQIRUHKDQGHOKYRUPDQJHSULYDWHN¡EHU
YDUHUPYYLDLQWHUQHWWHW'HWWHVWLOOHUJDQVNHDQGHUOHGHVNUDYWLORUGUHEHKDQGOLQJ
HNVSHGLWLRQSDNQLQJRJIRUVHQGHOVHDIYDUHU±VDPWUHWXUORJLVWLNNHQ V\VWHPHUWLO
EHKDQGOLQJDIUHWXUYDUHU VRPDOOHHUIXQNWLRQHUODJHUPHGDUEHMGHUHHULQYROYHUHWL


0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHUQHXQGHUODJHURJWHUPLQDORPUnGHWRPIDWWHUPHGDUEHMGHUHVRPSULP UW
DUEHMGHUPHGKnQGWHULQJRJVW\ULQJDIYDUHURJJRGVVDPWNXQGHEHWMHQLQJRJ
NXQGHVHUYLFH
'HUILQGHVLNNHHQHJHQWOLJGHILQLWLRQDIODJHUEUDQFKHQLGHWODJHUIXQNWLRQHQLEUHGIRUVWDQG
LQGJnULVWRUWVHWDOOHW\SHUYLUNVRPKHGHURJSnWY UVDIGHNHQGWHRJYHOGHILQHUHGH
EUDQFKHU0DQYLOVnOHGHVNXQQHVHODJHUIXQNWLRQHULEnGHSURGXNWLRQVKDQGHOVRJ
VHUYLFHYLUNVRPKHGHU

/DJHUIXQNWLRQHQKDUIRUVNHOOLJEHW\GQLQJDIK QJLJDIYLUNVRPKHGHQVDUWRJYLUNVRPKHGHQV
SODFHULQJLIRUKROGWLODIV WQLQJVP¡QVWUHWSnGHWSnJ OGHQGHPDUNHG

(QGYLGHUHEHVWnUPnOJUXSSHQDIODJHUIRUYDOWHUHRJDQGUHPHOOHPOHGHUHVRPKDUEHKRYIRU
XGGDQQHOVHLQGHQIRURSHUDWLYHIXQNWLRQHU


)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHUXQGHUGHWWHRPUnGH
•
JUXQGNRPSHWHQFHODJHURJWHUPLQDO
•
ODJHURJORJLVWLN

'HUDQV¡JHVRPIOJ

$QDO\VHU
'HUDQV¡JHVRPI¡OJHQGHPLGOHUWLODQDO\VHU











$QDO\VHDIPXOLJKHGHUIRUDQYHQGHOVHDIVLPXODWRUXGVW\ULODJHUXGGDQQHOVHUQH

8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
,QJHQ


8GGDQQHOVHVPnO

'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOUHYLVLRQDII¡OJHQGHXGGDQQHOVHVPnO

 /DJHU¡NRQRPL


'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDII¡OJHQGHXGGDQQHOVHVPnO

 .YDOLWHWVVW\ULQJRJSURGXNWLYLWHW
 ,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
 /DJHUVLPXOHULQJ
 /DJHUVLPXOHULQJ


)DJO UHUXGGDQQHOVH

'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDII¡OJHQGHIDJO UHUNXUVHU

 ,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
 7LPHVDJVRJUHVVRXUFHVW\ULQJ
 /DJHUVLPXOHULQJ
 /DJHU¡NRQRPL



8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU

'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDII¡OJHQGHXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU

 .YDOLWHWVVW\ULQJRJSURGXNWLYLWHW
 ,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
 /DJHU¡NRQRPL












6DPPHQIDWQLQJ



/DJHURJWHUPLQDO





5HYLVLRQDI).%

$QWDO







,DOW
$QDO\VHU
$QDO\VHDIPXOLJKHGHUIRUEUXJDI
VLPXODWRUXGVW\ULODJHUXGGDQQHOVHUQH
,DOW

8GGDQQHOVHVPnO
/DJHU¡NRQRPL UHYLVLRQ 
.YDOLWHWVVW\ULQJRJSURGXNWLYLWHW
,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
/DJHUVLPXOHULQJ
/DJHUVLPXOHULQJ

,DOW

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU


$QWDO

.YDOLWHWVVW\ULQJRJSURGXNWLYLWHW
,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
/DJHU¡NRQRPL





.U
.U
.U

,DOW

)DJO UHUXGGDQQHOVH



$QWDO

.U

%HO¡E

,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
7LPHVDJVRJUHVVRXUFHVW\ULQJ
/DJHUVLPXOHULQJ
/DJHU¡NRQRPL






.U
.U
.U
.U

,DOW





.U


,DOW



%HO¡E




%HO¡E







$QWDO



%HO¡E










$QWDO

.U
.U
.U
.U
.U


.U

%HO¡E

.U













+DYQHRJWHUPLQDORPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ


*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

+DYQHQHL'DQPDUNHUHQYLJWLJGHODILQIUDVWUXNWXUHQRJHQYLJWLJIDNWRUL
WUDQVSRUWV\VWHPHWKYLONHWXQGHUVWUHJHVDIDW,QIUDVWUXNWXUNRPPLVVLRQHQLGHUHVYLVLRQHU
KDUSHJHWSnKDYQHQHVRPDEVROXWFHQWUDOHLIUHPWLGHQVWUDQVSRUWRJORJLVWLN,QGHQIRU
KDYQHRJWHUPLQDORPUnGHWXGI¡UHVEnGHODJHURJWUDQVSRUWIXQNWLRQHUVDPPHQPHG
KDYQHRJWHUPLQDOIXQNWLRQHULIRUELQGHOVHPHGODVWQLQJRJORVQLQJDIVNLEH8GYLNOLQJHQ
JnULUHWQLQJDIDWKDYQHQHVSHFLDOLVHUHUVLJLQGHQIRUIRUVNHOOLJHRPUnGHUKYLONHWYLO
PHGI¡UHDWDUEHMGHWLIRUVNHOOLJHKDYQHYLOYDULHUH2JVnLQGHQIRUGHWWHRPUnGHVNHUHQ
KXUWLJWHNQRORJLVNXGYLNOLQJKYLONHWEHYLUNHUDWGHQRSHUDWLYHPHGDUEHMGHUVHOYVW QGLJW
VNDOWU IIHIOHUHEHVOXWQLQJHU'HUYLOGHVXGHQW\SLVNY UHNUDYWLOPHGDUEHMGHUHQRPVWRU
IOHNVLELOLWHWPHGKHQV\QWLODWNXQQHXGI¡UHVWRUWVHWDOOHDUEHMGVIXQNWLRQHULQGHQIRU
RPUnGHW(WDIGHRPUnGHUVRPIRUWLGHQHULV UOLJY NVWHUKnQGWHULQJODVWQLQJRJ
ORVQLQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV±SULP UWYLQGP¡OOHUGHOHWLOYLQGP¡OOHURJLQGHQRII
VKRUHRPUnGHW,GHQIRUELQGHOVHDUEHMGHUEUDQFKHQSnDWDIWDOHI OOHVQRUPHURJ
VWDQGDUGHUIRUXGGDQQHOVHDIGHPHGDUEHMGHUHGHUHUEHVN IWLJHWPHGGLVVHV UOLJH
RSJDYHU

0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHUQHXQGHUKDYQHRJWHUPLQDORPUnGHWRPIDWWHUKDYQHDUEHMGHUHGHUXGI¡UHUEnGH
ODJHU RJ WUDQVSRUWIXQNWLRQHU VDPW KDYQH RJ WHUPLQDOIXQNWLRQHU L IRUELQGHOVH PHG
ODVWQLQJ RJ ORVQLQJ DI VNLEH 'HVXGHQ XGI¡UHV VXUULQJVWXYQLQJ DI JRGV RJ GHU IRUHWDJHV
ODVWVLNULQJRPERUGSnVNLEH
-RERPUnGHW NDQ RJVn RPIDWWH IUHPWDJQLQJ HPEDOOHULQJ PRGWDJHOVH RJ IRUVHQGHOVH DI
YDUHURJJRGVIUDODJHUWHUPLQDOHOOHUSDNKXVH

)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
•
+DYQRJWHUPLQDO

'HUDQV¡JHVRPIOJ

$QDO\VHU
,QJHQ

8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
,QJHQ

8GGDQQHOVHVPnO

 +nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV *:2 ±/RYJLYQLQJPY
 +nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV *:2 ±$GI UGVVLNNHUKHGPY





 +nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV *:2 ±.RQNUHWHVLNNHUKHGVNUDYRJULVLFL

)DJO UHUXGGDQQHOVH
,QJHQ

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU

V WYHGU¡UHQGH*:2

6DPPHQIDWQLQJ

+DYQRJWHUPLQDO





5HYLVLRQDI).%

$QWDO







,DOW
$QDO\VHU

,DOW

8GGDQQHOVHVPnO


$QWDO

+nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV
*:2 ±/RYJLYQLQJPY
+nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV
*:2 ±$GI UGVVLNNHUKHGPY



.U



.U

+nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV
*:2 ±.RQNUHWHVLNNHUKHGVNUDYRJ
ULVLFL



.U

,DOW

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU



$QWDO

.U

%HO¡E

V WYHGU¡UHQGH*:2





.U


,DOW

)DJO UHUXGGDQQHOVH



$QWDO

.U

%HO¡E







,DOW








,DOW



.U





$QWDO




%HO¡E




%HO¡E




%HO¡E









3HUVRQEHIRUGULQJVRPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ

*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

3HUVRQEHIRUGULQJVRPUnGHWRPIDWWHUMRERPUnGHULQGHQIRUEnGHEXVRJWD[L%HJJHRPUnGHU
RSOHYHUIRUWLGHQVWUXNWXUIRUDQGULQJHUGHUEODQGWDQGHWNQ\WWHUVLJWLOQ\HWUDQVSRUWIRUPHUL
GHQRIIHQWOLJHWUDQVSRUWRJVRPPHGI¡UHU QGUHGHNYDOLILNDWLRQVNUDYWLOPHGDUEHMGHUHL
EUDQFKHQ6nOHGHVHUEUDQFKHQSU JHWDIHQXGYLNOLQJKYRUHQODQJU NNHRSHUDW¡UHU
E\GHUSnPDQJHIRUVNHOOLJHVODJVN¡UVHOVRSJDYHUKHUXQGHUV UOLJWLUHJLDIRIIHQWOLJ
VHUYLFHWUDILN

'HUHJLRQDOHWUDILNVHOVNDEHUVWLOOHULVWLJHQGHRPIDQJNUDYRPXGGDQQHOVHLRPUnGHUVRP
NXQGHVHUYLFHNRPPXQLNDWLRQRJLXGI¡UHOVHDIRIIHQWOLJVHUYLFHWUDILN%HKRYHWIRUIDJO UW
DUEHMGVNUDIWRJHIWHUXGGDQQHOVHVPXOLJKHGHUHUVnOHGHVVWLJHQGHGDVWDGLJIOHUHDIGH
UHJLRQDOHWUDILNVHOVNDEHUSULRULWHUHUOHYHUDQG¡UHUPHGYHOXGGDQQHGHFKDXII¡UHU

,EUDQFKHQHUGHUHQGYLGHUHVWRUWIRNXVSnE UHG\JWLJWUDQVSRUWLGHWKHQV\QHWWLO
HQHUJLIRUEUXJPLOM¡IUHPNRPPHOLJKHGRJWUDILNVLNNHUKHGLQGJnUVRPFHQWUDOHY UGLHUL
YLUNVRPKHGHUQH+HUWLOVSLOOHUWHNQRORJLXGYLNOLQJHQSnEXVRPUnGHWHQVWRUUROOHLGHWQ\
WHNQRORJLELGUDJHUWLODWPLQLPHUHEU QGVWRIIRUEUXJRJVNDGHUSnPDWHULHOVDPW¡JHU
VLNNHUKHGHQRJSDVVDJHUHUQHVNRPIRUW

0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHUQHLQGHQIRUSHUVRQEHIRUGULQJEHVWnUDI

•
7D[L FKDXII¡UHU DQVDW L PLQGUH RJ VW¡UUH YRJQPDQGVIRUUHWQLQJHU 'HU HU FD 
DQVDWLGHWWHRPUnGH

•
&KDXII¡UHUVRPXGI¡UHU2IIHQWOLJVHUYLFHWUDILN 267 LPLQGUHEXVVHUHOOHULWD[L'HU
HUWDOHRPEnGHKDQGLFDSEHIRUGULQJVLGGHQGHSDWLHQWEHIRUGULQJRJ)OH[N¡UVHO2PUnGHWHU
XQGHU NUDIWLJ XGYLNOLQJ RJ GHW HU LNNH PXOLJW DW DIJU QVH GHW HQW\GLJW IUD GH DQGUH
VHJPHQWHU SW KYRUIRU GHW HM KHOOHU HU PXOLJW DW HVWLPHUH KYRU PDQJH FKDXII¡UHU GHU HU
WDOHRP0HQEUDQFKHQIRUYHQWHUDWGHWYRNVHUWLOVDPPHVW¡UUHOVHVRPWD[LRPUnGHW


•
6SHFLDOEHIRUGULQJ DI SHUVRQHU RPIDWWHU FKDXII¡UHU VRP XGI¡UHU VLGGHQGH
SDWLHQWEHIRUGULQJ RJ EHIRUGULQJ DI LNNH EHKDQGOLQJVNU YHQGH V\JH RJ KDQGLFDSSHGH
SDVVDJHUHU

•
5XWHELOFKDXII¡UHU HU VRP RIWHVW DQVDW L VW¡UUH VHOVNDEHU GHU Sn YHJQH DI GH
UHJLRQDOH WUDILNVHOVNDEHU GULYHU GHQ RIIHQWOLJH UXWHELOGULIW 'HWWH RPUnGH EHVN IWLJHU FD
FKDXII¡UHU

•
7XULVWEXVFKDXII¡UHUPYXGI¡UHUEnGHQDWLRQDORJLQWHUQDWLRQDON¡UVHO'HWWHRPUnGH
EHVN IWLJHUFDSHUVRQHU






•
(QGYLGHUHEHVWnUPnOJUXSSHQDIN¡UVHOVOHGHUHRJDQGUHPHOOHPOHGHUHVRPKDUEHKRY
IRUXGGDQQHOVHLQGHQIRURSHUDWLYHIXQNWLRQHU
)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUSHUVRQEHIRUGULQJVRPUnGHW

•
3HUVRQEHIRUGULQJPHGWD[L
•
1DWLRQDORJLQWHUQDWLRQDOSHUVRQEHIRUGULQJPHGEXV
•
3HUVRQEHIRUGULQJPHGE\EXVRJUXWHELO
•
6SHFLDOEHIRUGULQJDISHUVRQHU

'HUDQV¡JHVRPIOJ

$QDO\VHU
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLODQDO\VHU


8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLOUHYLVLRQHOOHUXGYLNOLQJDI).%


5HYLVLRQDIXGGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOUHYLVLRQDII¡OJHQGHXGGDQQHOVHVPnO

3HUVRQEHIRUGULQJPHGEXV
*UXQGO JJHQGHNYDOLILNDWLRQVEHYLV±EXV
8GYLGHOVHDI*.IRUJRGVFKDXII¡UHU
3HUVRQEHIRUGULQJPHGEXV±RUGLQ UNYDOLILNDWLRQ
3HUVRQEHIRUGULQJIRUODVWELOFKDXII¡UHU
.RQIOLNWKnQGWHULQJIRUSHUVRQEHIRUGULQJVFKDXII¡UHU
5XWHEXVN¡UVHO
%LOOHWWHULQJRJNXQGHVHUYLFH
.¡UVHOPHGVSHFLHOOHEXVVHU
%LOOHWWHULQJRJFKHFNDIUHMVHKMHPPHO
6XQGKHGIRUHUKYHUYVFKDXII¡UHU
,QWURGXNWLRQWLORIIHQWOLJVHUYLFHWUDILN
(8HIWHUXGGDQQHOVHIRUWXULVWEXVFKDXII¡UHU
7XULVWEXVN¡UVHOL'DQPDUN
(QHUJLULJWLJN¡UVHONDWHJRUL%
.YDOLILNDWLRQWLOWD[LN¡UVHO
(QHUJL.¡UVHO±SHUVRQPORZILGHOLW\VLPXODWRU
6LGGHQGHSDWLHQWEHIRUGULQJ
%HIRUGULQJDIV\JGRPVRJDOGHUVVY NNHGHSDV
%HIRUGULQJDII\VLVNKDQGLFDSSHGHSDVVDJHUHU
$MRXUI¡ULQJDIFKDXII¡UHUL267RJ%$%
(8(IWHUXGGDQQHOVHIRUWXULVWEXVFKDXII¡UHU





7XULVWEXVN¡UVHOL'DQPDUN


8GGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXGGDQQHOVHVPnO

5HMVHNRUWIDNWDRJXGIRUGULQJHULKYHUGDJHQ
%UXJDIGLJLWDOWNRQWURODSSDUDW
.¡UHRJKYLOHWLGVUHJOHUIRUE\RJUXWHEXVFKDXII¡UHU
6YLQJVLNNHUWWLOK¡MUHQnUGXN¡UHUE\EXV
'HIHQVLYRJVLNNHUN¡UVHO
6DPDUEHMGHPHGJXLGHRJSDVVDJHULQIRUPDWLRQ


)DJO UHUXGGDQQHOVH
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJIDJO UHUNXUVHU

5HMVHNRUWIDNWDRJXGIRUGULQJHULKYHUGDJHQ
6YLQJVLNNHUWWLOK¡MUHQnUGXN¡UHUE\EXV
'HIHQVLYRJVLNNHUN¡UVHO
6DPDUEHMGHPHGJXLGHRJSDVVDJHULQIRUPDWLRQ

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU

5HMVHNRUWIDNWDRJXGIRUGULQJHULKYHUGDJHQ
6YLQJVLNNHUWWLOK¡MUHQnUGXN¡UHUE\EXV
'HIHQVLYRJVLNNHUN¡UVHO





















6DPPHQIDWQLQJ

3HUVRQEHIRUGULQJ







5HYLVLRQDIXGGDQQHOVHVPnO

$QWDO

3HUVRQEHIRUGULQJPHGEXV
*UXQGO JJHQGHNYDOLILNDWLRQVEHYLV±EXV
8GYLGHOVHDI*.IRUJRGVFKDXII¡UHU
3HUVRQEHIRUGULQJPHGEXV±RUGLQ U
NYDOLILNDWLRQ
3HUVRQEHIRUGULQJIRUODVWELOFKDXII¡UHU
.RQIOLNWKnQGWHULQJIRU
SHUVRQEHIRUGULQJVFKDXII¡UHU
5XWHEXVN¡UVHO
%LOOHWWHULQJRJNXQGHVHUYLFH
.¡UVHOPHGVSHFLHOOHEXVVHU
%LOOHWWHULQJRJFKHFNDIUHMVHKMHPPHO
6XQGKHGIRUHUKYHUYVFKDXII¡UHU
,QWURGXNWLRQWLORIIHQWOLJVHUYLFHWUDILN
(8HIWHUXGGDQQHOVHIRUWXULVWEXVFKDXII¡UHU
7XULVWEXVN¡UVHOL'DQPDUN
(QHUJLULJWLJN¡UVHONDWHJRUL%
.YDOLILNDWLRQWLOWD[LN¡UVHO
(QHUJL.¡UVHO±SHUVRQPORZILGHOLW\VLPXODWRU
6LGGHQGHSDWLHQWEHIRUGULQJ
%HIRUGULQJDIV\JGRPVRJDOGHUVVY NNHGHSDV
%HIRUGULQJDII\VLVNKDQGLFDSSHGHSDVVDJHUHU
$MRXUI¡ULQJDIFKDXII¡UHUL267RJ%$%
(8(IWHUXGGDQQHOVHIRUWXULVWEXVFKDXII¡UHU
7XULVWEXVN¡UVHOL'DQPDUN





















































,DOW

1\HXGGDQQHOVHVPnO







5HMVHNRUWIDNWDRJXGIRUGULQJHULKYHUGDJHQ
%UXJDIGLJLWDOWNRQWURODSSDUDW
.¡UHRJKYLOHWLGVUHJOHUIRUE\RJUXWHEXVFKDXII¡UHU
6YLQJVLNNHUWWLOK¡MUHQnUGXN¡UHUE\EXV
'HIHQVLYRJVLNNHUN¡UVHO
6DPDUEHMGHPHGJXLGHRJSDVVDJHULQIRUPDWLRQ










,DOW




%HO¡E




















8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
5HMVHNRUWIDNWDRJXGIRUGULQJHULKYHUGDJHQ
6YLQJVLNNHUWWLOK¡MUHQnUGXN¡UHUE\EXV
'HIHQVLYRJVLNNHUN¡UVHO

,DOW



)DJO UHUXGGDQQHOVH
5HMVHNRUWIDNWDRJXGIRUGULQJHULKYHUGDJHQ
6YLQJVLNNHUWWLOK¡MUHQnUGXN¡UHUE\EXV
'HIHQVLYRJVLNNHUN¡UVHO
6DPDUEHMGHPHGJXLGHRJSDVVDJHULQIRUPDWLRQ

,DOW


,DOW






































NU






































5HGQLQJVRPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ

*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

5HGGHURPUnGHWHUNDUDNWHULVHUHWYHGVWUXNWXUP VVLJHIRUDQGULQJHURJGHWKDUEHW\GHWDW
UHGQLQJVEHUHGVNDEHWKDUInHWQ\HDUEHMGVIXQNWLRQHUEODLIRUELQGHOVHPHGNDWDVWURIHRJ
DODUPEHUHGVNDEHU'HWWHNRPELQHUHWPHGQ\WHNQRORJLLQGHQIRUDXWRRPUnGHWHUGHUEHKRY
IRUDWInHIWHUXGGDQQHWPHGDUEHMGHUHLQGHQIRUMRERPUnGHW,UHGHJ¡UHOVHQIUHPJnUGHW
HQGYLGHUHDWRPUnGHWKDURSOHYHWHQPDUNDQWDGVNLOOHOVHDIGHHQNHOWHMREIXQNWLRQHUL
EUDQFKHQ'HWWHYXUGHUHVDWPHGI¡UHHQIRNXVHUHWXGGDQQHOVHVLQGVDWVRJVWLJHQGH
XGGDQQHOVHVDNWLYLWHWVDPWHIWHUVS¡UJVHOSnNYDOLILFHUHWDUEHMGVNUDIW$NWXHOWHUGHU
NRQVWDWHUHWEHKRYIRUHIWHUXGGDQQHOVHDIDPEXODQFHEHKDQGOHUHHWEHKRYGHUHQGRJ
IRUYHQWHVDWEOLYHVW¡UUHLQGHQIRUGHWNRPPHQGHnU

0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHQXQGHUUHGQLQJVRPUnGHWRPIDWWHUUHGGHUHGHUDUEHMGHULSULYDWHNRPPXQDOH
HOOHUVWDWVOLJHYLUNVRPKHGHUGHURPIDWWHUGHOHDIHOOHUDOOHQHGHQQ YQWHDUEHMGVIXQNWLRQHU
$PEXODQFHWMHQHVWH
5HGQLQJVWMHQHVWH
%UDQGWMHQHVWH
$XWRKM OSEXJVHULQJEM UJQLQJVWMHQHVWH
3DWLHQWEHIRUGULQJ
0HOGLQJVPRGWDJHOVHRJGLVSRQHULQJ YDJWFHQWUDO 
6NDGHVWHGVOHGHOVH


)¡OJHQGH).%K¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
•
UHGQLQJ

'HUDQV¡JHVRPI¡OJHQGH

$QDO\VHU
,QJHQ


8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
,QJHQ

8GGDQQHOVHVPnO
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU







)DJO UHUXGGDQQHOVH
 )RUXQGHUYLVHUHLQGHQIRUHIWHUXGGDQQHOVHDIDPEXODQFHEHKDQGOHUH
 .RQIHUHQFHIRUXQGHUYLVHUHLQGHQIRUUHGGHUXGGDQQHOVHUQH


8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU

 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
 (IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU


6DPPHQIDWQLQJ


5HGQLQJ





5HYLVLRQDI).%

$QWDO







,DOW
$QDO\VHU

,DOW

8GGDQQHOVHVPnO


$QWDO

(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU







.U
.U
.U
.U


,DOW

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU



$QWDO

.U

%HO¡E

(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU
(IWHUXGGDQQHOVHDPEXODQFHEHKDQGOHU








.U
.U
.U
.U


,DOW





.U










$QWDO




%HO¡E




%HO¡E




%HO¡E



)DJO UHUXGGDQQHOVH

$QWDO

%HO¡E

)RUXQGHUYLVHUHLQGHQIRUHIWHUXGGDQQHOVH
DIDPEXODQFHEHKDQGOHUH

.RQIHUHQFHIRUXQGHUYLVHUHLQGHQIRU
UHGGHUXGGDQQHOVHUQH




.U



.U

,DOW





.U

,DOW



.U









































/XIWKDYQVRPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ
*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

/XIWIDUWHQVSLOOHUHQVWDGLJYLJWLJHUHUROOHIRUWUDQVSRUWDISHUVRQHURJJRGVVRPOHGL
JOREDOLVHULQJHQ(WVWLJHQGHNUDYRPHIIHNWLYLVHULQJYLOEHU¡UHIOHUHMREIXQNWLRQHUSn
RPUnGHWGHVXGHQHURPUnGHWSU JHWDIIOHUHPLQGUHHQWUHSUHQ¡UHUHQGWLGOLJHUHRJDW
GLVVHKDUDQGUHPnGHUDWRUJDQLVHUHDUEHMGHWSn'HVSHFLHOOHNUDYRPVLNNHUKHGYLO
OLJHOHGHVYLOSU JHNUDYHQHWLONYDOLILNDWLRQHUWLOPHGDUEHMGHUQH8GYDOJHWYLOIRUWV WWH
DUEHMGHWPHGDWNRUWO JJHGHWJUXQGO JJHQGHXGGDQQHOVHVEHKRYIRUQ\DQVDWWH
PHGDUEHMGHUHLQGHQIRUMRERPUnGHWVRPWUDQVSRUWDUEHMGHULOXIWKDYQ,YLOGHUY UHHW
V UOLJWIRNXVSnDUEHMGHWPHGEDJDJHVRUWHULQJKYRUGHUHUVWRUHNUDYIUDEnGH
P\QGLJKHGHURPNULQJDUEHMGVPLOM¡RJIUDNXQGHURPNULQJHIIHNWLYLWHW)RUYHQWQLQJHQHUDW
GHUNDQY UHEHKRYIRUXGGDQQHOVHUSnQLYHDXHUGDGHUHUVWRUGLYHUVLWHWLQGHQIRUIDJHW
'HWWHIRUYHQWHVDWPHGI¡UHHQIRNXVHUHWXGGDQQHOVHVLQGVDWVRJVWLJHQGH
XGGDQQHOVHVDNWLYLWHWVDPWHIWHUVS¡UJVHOSnNYDOLILFHUHWDUEHMGVNUDIW

0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHUQHXQGHUOXIWKDYQVRPUnGHWRPIDWWHUWUDQVSRUWDUEHMGHUHLOXIWKDYQHGHUXGI¡UHU
HWDUEHMGHLQGHQIRUHWDIJU QVHWRPUnGHLOXIWKDYQHQHOOHULHQUHODWHUHWYLUNVRPKHGVRPHU
XQGHUOHYHUDQG¡UWLOOXIWKDYQHQ
$UEHMGVRSJDYHUQHEHVWnUW\SLVNL
•
%DJDJHKnQGWHULQJ
•
&DUJRKnQGWHULQJ
•
)O\VLGHIXQNWLRQHU
•
0DUNVHUYLFH
•
6XSSRUWIXQNWLRQHUIHNVEUDQGRJUHGQLQJIO\FOHDQLQJFDWHULQJ
•
2SWDQNQLQJDIIO\VDPWN¡UVHOPHGEHQ]LQRJROLH
)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
•
WUDQVSRUWDUEHMGHLOXIWKDYQH

'HUDQV¡JHVRPIOJ

$QDO\VHU
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLODQDO\VHU

8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
'HUDQV¡JHVLNNHUHYLVLRQDI).%WUDQVSRUWDUEHMGHLOXIWKDYQH

8GGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXGGDQQHOVHVPnO






• +nQGWHULQJDIJRGVRJEDJDJHLVRUWHULQJVDQO J
• 3DNQLQJDIJRGVRJEDJDJHIUDVRUWHULQJVDQO J
• 3URGXNWLRQVDIYLNOLQJIUDVRUWHULQJVDQO JJUXQGO JJHQGHQLYHDX
• 3URGXNWLRQVDIYLNOLQJIUDVRUWHULQJVDQO JDYDQFHUHWQLYHDX
• 6DIHW\RJVHFXULW\LOXIWKDYQIRUQ\DQVDWWHPHGDUEHMGHUH
• .¡UHQGHI UGVHORJNRPPXQLNDWLRQLOXIWKDYQIRUQ\DQVDWWHPHGDUEHMGHUH



)DJO UHUXGGDQQHOVH
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJIDJO UHUNXUVHU
 6DIHW\RJVHFXULW\LOXIWKDYQIRUQ\DQVDWWHPHGDUEHMGHUH
 .¡UHQGHI UGVHORJNRPPXQLNDWLRQLOXIWKDYQIRUQ\DQVDWWHPHGDUEHMGHUH

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
 +nQGWHULQJDIJRGVRJEDJDJHLVRUWHULQJVDQO J
 3DNQLQJDIJRGVRJEDJDJHIUDVRUWHULQJVDQO J
 3URGXNWLRQVDIYLNOLQJIUDVRUWHULQJVDQO JJUXQGO JJHQGHRJDYDQFHUHWQLYHDX


6DPPHQIDWQLQJ

/XIWKDYQ








5HYLVLRQDI).%

$QWDO

).%WUDQVSRUWDUEHMGHLOXIWKDYQH




$QDO\VHU


$QWDO

,QJHQ




8GGDQQHOVHVPnO


$QWDO

+nQGWHULQJDIJRGVRJEDJDJHL
VRUWHULQJVDQO J
3DNQLQJDIJRGVRJEDJDJHIUD
VRUWHULQJVDQO J
3URGXNWLRQVDIYLNOLQJIUDVRUWHULQJVDQO J
JUXQGO JJHQGHQLYHDX
3URGXNWLRQVDIYLNOLQJIUDVRUWHULQJVDQO J
DYDQFHUHWQLYHDX
6DIHW\RJVHFXULW\LOXIWKDYQIRUQ\DQVDWWH
PHGDUEHMGHUH
.¡UHQGHI UGVHORJNRPPXQLNDWLRQL
OXIWKDYQIRUQ\DQVDWWHPHGDUEHMGHUH



,DOW




8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU


$QWDO

+nQGWHULQJDIJRGVRJEDJDJHL









%HO¡E



%HO¡E



%HO¡E
.U

.U

.U

.U

.U

.U


.U


%HO¡E
.U



VRUWHULQJVDQO J
+nQGWHULQJDIJRGVRJEDJDJHL
VRUWHULQJVDQO J
3URGXNWLRQVDIYLNOLQJIUDVRUWHULQJVDQO J
JUXQGO JJHQGHRJDYDQFHUHWQLYHDX


































,DOW




)DJO UHUXGGDQQHOVH


$QWDO

6DIHW\RJVHFXULW\LOXIWKDYQIRUQ\DQVDWWH
PHGDUEHMGHUH
.¡UHQGHI UGVHORJNRPPXQLNDWLRQL
OXIWKDYQIRUQ\DQVDWWHPHGDUEHMGHUH



,DOW







,DOW








.U

.U


.U


%HO¡E
.U

.U


.U


.U






7RJNODUJ¡ULQJVRPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ
*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW
(IWHU IOHUH nUV IDOG HU GHU QX HU HQ OLOOH SRVLWLYXGYLNOLQJ L GHQ LQGHQODQGVNH JRGVWRJVGULIW
cUVDJHQ WLO GHWWH IRUPRGHV GHOV DW Y UH ¡JHGH XGJLIWHU WLO YLVVH IRUPHU IRU
ODQGHYHMVWUDQVSRUW VDPW SROLWLVN YLOMH L KHOH (8RPUnGHW WLO DW IO\WWH JRGV IUD ODQGHYHM WLO
EDQH
'HUHUVWRUWSROLWLVNIRNXVSnGHQLQGHQODQGVNHSHUVRQWRJVGULIWKYRUGHUHUSROLWLVNYLOMHWLO
DWIO\WWHSHUVRQWUDILNIUDODQGHYHMWLOEDQH
'HVXGHQYLOLQGI¡UHOVHDI(5706Q\WUDGLRV\VWHPRJ*36EDVHUHWWRJNRQWURODQO JSnGHW
GDQVNH MHUQEDQHDQO J In LQGIO\GHOVH Sn UDQJHULQJVRSJDYHU PP 3n EDJJUXQG DI HW (8
GLUHNWLYVWLOOHU7UDILNVW\UHOVHQQ\HNUDYWLOFHUWLILFHULQJDIORNRPRWLYI¡UHUH7RJNODUJ¡UHUQHHU
EOHYHWRPIDWWHWDINUDYHWRPORNRPRWLYI¡UHUOLFHQVRJKDUDOWLGKDIWHWNUDYRPFHUWLILNDWIRU
VWU NQLQJRJWU NNUDIWHQKHG&HUWLILNDWHUQHVNDOIRUQ\VKYHUWnU
0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHUQH XQGHU WRJNODUJ¡ULQJVRPUnGHW RPIDWWHU PHGDUEHMGHUH GHU XGI¡ULQJ
NODUJ¡ULQJV RJ UDQJHULQJVRSJDYHU LQGHQIRU EnGH SHUVRQ RJ JRGVWRJ $UEHMGVRSJDYHUQH
NDQY UHPHJHWIRUVNHOOLJHIRUSHUVRQWRJRJJRGVWRJRJRPIDWWHUEnGHDUEHMGHGLUHNWHSn
WRJHWRJDUEHMGVRSJDYHUSnSHUURQ
)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
•
.ODUJ¡ULQJDIWRJPDWHULHO

'HUDQV¡JHVRPIOJ

$QDO\VHU
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLODQDO\VHU

8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
785DQV¡JHURPEHYLOOLQJWLOUHYLVLRQDI).%VnOHGHVDWGHUHUHWRSGDWHUHWJUXQGODJ
IRUIUHPWLGLJHXGGDQQHOVHU

8GGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXGGDQQHOVHVPnO





8GGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXGGDQQHOVHVPnO
 .XQGHNRQWDNWIRUWRJNODUJ¡UHUH
 5DQJHULQJPHGHOHNWULVNIUHPI¡UWHWRJV W6WRJJHQHUDWLRQ
 5DQJHULQJPHGGLHVHOIUHPI¡UWHWRJV W,&
 5DQJHULQJPHGGLHVHOIUHPI¡UWHUDQJHUPDVNLQHUPHGWU\NOXIWEUHPVH
 )RUHE\JJHOVHDIDUEHMGVVNDGHUKRVWRJNODUJ¡UHUH
 7RJNODUJ¡UHUHQVDUEHMGVRSJDYHULIRUELQGHOVHPHGRSKROGLI¡UHUUXP





 / VVHNRQVXOHQW
 7RJNODUJ¡UHUHQVEUXJDIQ\WUDGLRV\VWHPSn+.7VWU NQLQJHU 6EDQHQ 
 7RJNODUJ¡UHUHQVEUXJDIQ\WUDGLRV\VWHPSn$7&VWU NQLQJHU

)DJO UHUXGGDQQHOVH
'HUDQV¡JHVLNNHRPXGYLNOLQJDIIDJO UHUXGGDQQHOVH

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDII¡OJHQGHXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
 )RUHE\JJHOVHDIDUEHMGVVNDGHUKRVWRJNODUJ¡UHUH

6DPPHQIDWQLQJ

.ODUJ¡ULQJDIWRJPDWHULHO


5HYLVLRQDI).%
).%

$QWDO

,DOW





$QDO\VHU


$QWDO





,DOW

0nO



$QWDO

.XQGHNRQWDNWIRUWRJNODUJ¡UHUH
5DQJHULQJPHGHOHNWULVNIUHPI¡UWHWRJV W
6WRJJHQHUDWLRQ
5DQJHULQJPHGGLHVHOIUHPI¡UWHWRJV W,&

5DQJHULQJ
PHG
GLHVHOIUHPI¡UWH
UDQJHUPDVNLQHUPHGWU\NOXIWEUHPVH
)RUHE\JJHOVH DI DUEHMGVVNDGHU KRV
WRJNODUJ¡UHUH
7RJNODUJ¡UHUHQV
DUEHMGVRSJDYHU
L
IRUELQGHOVHPHGRSKROGLI¡UHUUXP
/ VVHNRQVXOHQW
7RJNODUJ¡UHUHQV EUXJ DI Q\W UDGLRV\VWHP
Sn+.7VWU NQLQJHU 6EDQHQ 
7RJNODUJ¡UHUHQV EUXJ DI Q\W UDGLRV\VWHP
Sn$7&VWU NQLQJHU
,DOW
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8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU


$QWDO


%HO¡E

)RUHE\JJHOVHDIDUEHMGVVNDGHUKRV
WRJNODUJ¡UHUH

,DOW

















)DJO UHUXGGDQQHOVH

$QWDO



,DOW





%HO¡E










/RNRPRWLYI¡UHURPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ

*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW
,QGHQIRUMHUQEDQHRPUnGHWKDUWHQGHQVHUQHGHVHQHVWHnUY UHW¡JHWOLEHUDOLVHULQJYLD
XGEXGDISDVVDJHUWUDILNSnVSHFLILNNHVWU NQLQJHU8GYLNOLQJDIGHWN¡UHQGHPDWHULHO
LQGHQIRUWRJGULIWEHW\GHUDWGHIRUVNHOOLJHRSHUDW¡UHUPHGUHJHOP VVLJHPHOOHPUXPN¡EHU
HOOHUOHDVHUQ\HWRJV W8GYLNOLQJHQDIWRJVW\UHVKHUOLJHVRPSnGHW¡YULJH
WUDQVSRUWRPUnGHDIHW¡QVNHRPODYHUHHQHUJLIRUEUXJSUN¡UWNLORPHWHURJEHGUH
SDVVDJHUNRPIRUW
,QGI¡UHOVHDIQ\HUDGLRV\VWHPHURJ*36EDVHUHGHWRJNRQWURODQO JSnGHWGDQVNH
MHUQEDQHQHWLnUHUQHIUHPRYHUYLOInLQGIO\GHOVHSnXGI¡UHOVHDIWRJGULIWHQ'LVVHDQO JYLO
KDYHIRUVNHOOLJYLUNHPnGHDIK QJLJDIGHQVSHFLILNNHLQIUDVWUXNWXUPHQYLOY VHQWOLJ
QGUHORNRPRWLYI¡UHUHQVLQIRUPDWLRQVIORZ(JQHLDJWWDJHOVHUJHQQHPIRUUXGHQDIVLJQDOHU
PPYLOEOLYHDIO¡VWDWVN UPGDWD6DPOHWVHWYLOGHUEOLYHVWLJHQGHNUDYWLO
ORNRPRWLYI¡UHUQHV,7I UGLJKHGHU




0nOJUXSSHU
0nOJUXSSHUQHXQGHUORNRPRWLYI¡UHURPUnGHWRPIDWWHUPHGDUEHMGHUHGHUXGI¡ULQJ
IUHPI¡ULQJDIWU NNUDIWHQKHGHURJWRJV WLQGHQIRUEnGHSHUVRQRJJRGVWRJ0nOJUXSSHQ
RPIDWWHUORNRPRWLYI¡UHUHGHUXGRYHUGHUHVORNRPRWLYI¡UHUOLFHQVKDU
ORNRPRWLYI¡UHUFHUWLILNDWDIW\SHQ%MI7UDILNVW\UHOVHQVORYJLYQLQJSnRPUnGHW

)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
•
[[/RNRPRWLYI¡UHU

785YLOLJHQDQV¡JHRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIXGGDQQHOVHUPPSnORNRPRWLYI¡UHURPUnGHW
785KDUJHQWDJQHJDQJHKHQYHQGWVLJWLOPLQLVWHULHWRPNULQJJRGNHQGHOVHDIHQ).%WLO
RPUnGHW0LQLVWHULHWKDUPHGGHOWDWRPUnGHWI¡UVWNDQLQGGUDJHVL$08SURJUDPPHWQnU
GHURPIRUGHOVPLGOHUWLORPUnGHWIUD7UDQVSRUWPLQLVWHULHWVDQVYDUVRPUnGHRJWLO
8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHWVDQVYDUVRPUnGH0HQGHUKDUDOGULJY UHWUHMVWWYLYORP
EUDQFKHQVPXOLJKHGIRUDWEOLYHHQGHODI$08SURJUDPPHW'HWHU785EHNHQGWDW
PLQLVWHULHWJHQWDJQHJDQJHKDUKHQYHQGWVLJWLO7UDQVSRUWPLQLVWHULHW7UDILNVW\UHOVHQRP
VDJHQ

785YLOJHUQHDQPRGHPLQLVWHULHWRPDWEHYLOJHPLGOHUWLOORNRPRWLYI¡UHURPUnGHWJHUQH
PHGGHWIRUEHKROGDWPLGOHUQHI¡UVWNDQDQYHQGHVQnUGHUHUHQDINODULQJSnKYRUQnU
ORNRPRWLYI¡UHURPUnGHWNDQEOLYHHQGHODI$08SURJUDPPHW'HQQHDQPRGQLQJVN\OGHVHW
PHJHWVW UNW¡QVNHRPDWGHULNNHVNHU\GHUOLJIRUVLQNHOVHQnUVDJHQHUDINODUHW
785KDUIRUVQDUWPDQJHnUVLGHQXGDUEHMGHWHQ).%WLORPUnGHWRJO¡EHQGHYHGOLJHKROGW
GHQQH785YLOGHUIRUPHJHWJHUQHJnLGLDORJPHGPLQLVWHULHWRPGHQQHVnOHGHVDWGHQQH
GHODIHWNRPPHQGHXGEXGVPDWHULDOHHUSnSODGV







'HUDQV¡JHVRPIOJ

$QDO\VHU
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLODQDO\VHU

8GYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%
'HUDQV¡JHVLNNHRPXGYLNOLQJHOOHUUHYLVLRQDI).%CHUHSnGHWWHRPUnGH

8GGDQQHOVHVPnO
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIOJXGGDQQHOVHVPnO
 )¡UHUDIQ\WU NNUDIWHQKHG
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLOXGGDQQHOVHDIORNRPRWLYI¡UHUHGHUVNLIWHUIUDHQ
WU NNUDIWHQKHG /LWUD WLOHQDQGHQ
 1\,QIUDVWUXNWXU+.7
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLOXGGDQQHOVHDIORNRPRWLYI¡UHUHGHUVNDOI¡UHWRJSn
VWU NQLQJWLOKYLONHQORNRPRWLYI¡UHUHQLNNHKDUGHQQ¡GYHQGLJHNRPSHWHQFHIUD$7&WLO
+.7
 1\,QIUDVWUXNWXU$7&
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLOXGGDQQHOVHDIORNRPRWLYI¡UHUHGHUVNDOI¡UHWRJSn
VWU NQLQJWLOKYLONHQORNRPRWLYI¡UHUHQLNNHKDUGHQQ¡GYHQGLJHNRPSHWHQFHIUD+.7WLO
$7&
 (IWHUXGGDQQHOVHLMHUQEDQHVLNNHUKHGSn6WRJ+.7
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLOGHQUHJHOP VVLJHORYSOLJWLJHHIWHUXGGDQQHOVHDI
ORNRPRWLYI¡UHUHGHUVNDOEHKROGHGHUHVFHUWLILNDWWLON¡UVHOSn6WRJVQHWWHW
 (IWHUXGGDQQHOVHLMHUQEDQHVLNNHUKHGSnVWU NQLQJHUPHG$7&
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLOGHQUHJHOP VVLJHORYSOLJWLJHHIWHUXGGDQQHOVHDI
ORNRPRWLYI¡UHUHGHUVNDOEHKROGHGHUHVFHUWLILNDWWLON¡UVHOSnVWU NQLQJHUPHG$7&
 (IWHUXGGDQQHOVHWLO)¡UHUDIWU NNUDIWHQKHG
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLOHIWHUXGGDQQHOVHDIORNRPRWLYI¡UHUHGHUVNDOIDVWKROGHGHUHV
NRPSHWHQFHWLODWIUHPI¡UHHQJLYHQ/LWUD
 2SP UNVRPKHGRJGLVWUDNWLRQEODQGWORNRPRWLYI¡UHUH
 2SP UNVRPKHGRJGLVWUDNWLRQIRUORNRPRWLYI¡UHUN¡UHO UHUH


)DJO UHUXGGDQQHOVH
'HUDQV¡JHVLNNHRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDIIDJO UHUNXUVHU

8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
'HUDQV¡JHVRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJDII¡OJHQGHXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU
 2SP UNVRPKHGRJGLVWUDNWLRQEODQGWORNRPRWLYI¡UHUH
8GGDQQHOVHQDQYHQGHVWLODWIUHPPHORNRPRWLYI¡UHUQHVRSP UNVRPKHGRPNULQJKYLONH
IDNWRUHUGHUSnYLUNHUGHUHVRSP UNVRPKHGYHGIUHPI¡ULQJDIWRJ
 2SP UNVRPKHGRJGLVWUDNWLRQIRUORNRPRWLYI¡UHUN¡UHO UHUH
8GGDQQHOVHQ DQYHQGHV WLO DW JHQQHPJn GH KYLONH IDNWRUHU GHU SnYLUNHU
ORNRPRWLYI¡UHUQHV RSP UNVRPKHG YHG IUHPI¡ULQJ DI WRJ RJ KYRUOHGHV PDQ LQGGUDJHU
GHWWHLN¡UHXQGHUYLVQLQJHQ






6DPPHQIDWQLQJ

/RNRPRWLYI¡UHU








5HYLVLRQDI).%

$QWDO

,QJHQ



,DOW

$QDO\VHU



$QWDO

,QJHQ



,DOW

8GGDQQHOVHVPnO



$QWDO

)¡UHUDIQ\WU NNUDIWHQKHG



1\,QIUDVWUXNWXU+.7



1\,QIUDVWUXNWXU$7&



(IWHUXGGDQQHOVHLMHUQEDQHVLNNHUKHGSn6
WRJ+.7
(IWHUXGGDQQHOVHLMHUQEDQHVLNNHUKHGSn
VWU NQLQJHUPHG$7&
(IWHUXGGDQQHOVHWLO)¡UHUDIWU NNUDIWHQKHG



2SP UNVRPKHGRJGLVWUDNWLRQEODQGW
ORNRPRWLYI¡UHUH
2SP UNVRPKHGRJGLVWUDNWLRQIRU
ORNRPRWLYI¡UHUN¡UHO UHUH



,DOW




8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU


$QWDO

2SP UNVRPKHG RJ GLVWUDNWLRQ EODQGW
ORNRPRWLYI¡UHUH
2SP UNVRPKHG RJ GLVWUDNWLRQ IRU
ORNRPRWLYI¡UHUN¡UHO UHUH
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,DOW




)DJO UHUXGGDQQHOVH
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(UKYHUYVILVNHURPUnGHW±DQV¡JQLQJRPPLGOHUWLOXGYLNOLQJ

*HQHUHOWRPXGYLNOLQJHQSnEUDQFKHRPUnGHW

)LVNHULHWJHQQHPJnULGLVVHnUHQY VHQWOLJWHNQRORJLVNXGYLNOLQJRJRPVWLOOLQJ)UDDWVNXOOH
EHWMHQHIRUKROGVYLVHQNHOODYWHNQRORJLVNXGVW\UVNDOILVNHUHQLGDJIRUKROGHVLJWLOKHOW
DQGUHNRPSOLFHUHGHVW\ULQJVWHNQLNNHURJDQO J)LVNHVNLEHQHRJGHGHUWLOK¡UHQGHNYRWHU
HUEOHYHWPLOOLRQIRUUHWQLQJHUGHUGULYHVSURIHVVLRQHOWLOLJKHGPHGPRGHUQHYLUNVRPKHGHUL
¡YULJW'HQHQNHOWHILVNHUVIUHPWLGLJHMRERJNDUULHUHPXOLJKHGHUDIK QJHUDIDWKDQKXQ
EHVLGGHUGHWHNQLVNHNRPSHWHQFHUGHUHIWHUVS¡UJHV


0nOJUXSSHU
)LVNHUHGHUHUEHVN IWLJHWSnG NLVW\UHKXVRJLPDVNLQUXPRJDOOHDIO¡QQHWHIWHU
SULQFLSSHUQHIRUSDUWVILVNHUH(QHOOHUIOHUHDIPHGOHPPHUDIEHV WQLQJHQNDQY UHHMHUDI
IDUW¡MHWHOOHUGHWNDQY UHHMHWDIHQHMHUNUHGVSnODQG$QWDOOHWDIILVNHUHHUYDQVNHOLJWDW
J¡UHSU FLVWRSGDQRJOHHUIXOGWLGVILVNHUHDQGUHGHOWDJHUHQGHODInUHWPHQKDUDQGHQ
EHVN IWLJHOVHLGHQ¡YULJHWLGRVY(WJRGWRYHUVODJYLOY UHRPNULQJILVNHUH

/RGVPHGKM OSHUHRJEnGVP QGDQVDWYHGORGVHULHUQH$QWDOOHWLPnOJUXSSHQHUFD

(UKYHUYVILVNHUHQVDUEHMGHHUPHJHWYDULHUHWRJVS QGHUIUDG NVRJODVWDUEHMGHRYHU
NDE\VRJPRWRUWMHQHVWHWLOQDYLJHULQJVW\ULQJRJPDQ¡YUHULQJDIIDUW¡MHWXQGHUILVNHULRJ
VHMODGV

(UKYHUYVILVNHUHQVNDOHQGYLGHUHNXQQHKnQGWHUHRJYHGOLJHKROGHHQU NNHIRUVNHOOLJH
ILVNHUHGVNDEHUDIK QJLJDIGHDNWXHOOHIDQJVWPXOLJKHGHU'HUIRUHUNHQGVNDEWLO
DOPLQGHOLJWIRUHNRPPHQGHILVNHUHGVNDEHUGHUHVEHWHJQHOVHRSE\JQLQJRJYHGOLJHKROGHOVH
YLJWLJ

(QGYLGHUHVNDOHUKYHUYVILVNHUHQKDYHNHQGVNDEWLOYRGELQGHUDUEHMGHRJGHDQYHQGWH
PDWHULDOHU(QGHOLJHUILVNHULHWLGDJHWVnORYUHJXOHUHWHUKYHUYDWHUKYHUYVILVNHUHQVNDO
Y UHEHNHQGWPHGGHORYP VVLJHNUDYWLOILVNHUHGVNDEHUQHVDPWUHJOHUIRUNYRWHURJ
KDYGDJH

(UKYHUYVILVNHUHQVNDOKDYHNHQGVNDEWLOKDYELRORJL¡NRV\VWHPHUELRORJLVNUnGJLYQLQJRJ
UHVVRXUFHIRUYDOWQLQJIRUIUHPPHDIHWE UHG\JWLJWILVNHUL


)¡OJHQGH).%¶HUK¡UHULQGXQGHUGHWWHRPUnGH
• (UKYHUYVILVNHUH


'HUDQV¡JHVLNNHRPXGYLNOLQJVPLGOHUWLOGHWWHEUDQFKHRPUnGHL






6DPPHQIDWQLQJ

(UKYHUYVILVNHUH











































5HYLVLRQDI).%
$QDO\VHU
8GGDQQHOVHVPnO
8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOHU











,DOW



.U








785 VDPOHGH


DQV¡JQLQJ


5HYLVLRQDI).%
).%
,DOW



$QWDO







$QDO\VHU
$QDO\VHDIPXOLJKHGHUIRUEUXJDI
VLPXODWRUXGVW\ULODJHUXGGDQQHOVHUQH

$QWDO


$QDO\VHDIKYLONHXGGDQQHOVHVPnORJHOOHU
GHOHDIGLVVHVRPNDQJHQQHPI¡UHVVRP
IMHUQXQGHUYLVQLQJRJHOOHULHWEOHQGHG
OHDUQLQJPLOM¡ YHMJRGVRPUnGHW 
$QDO\VHDI$08XGGDQQHOVHUQHVVWUXNWXU
RJXGGDQQHOVHVSDNNHUPnOUHWWHWVSHFLILNNH
MRESURILOHULQGHQIRU
YHMJRGVWUDQVSRUWRPUnGHW
$QDO\VHDILQGKROGHWLXQGHUYLVQLQJYHGU
(8IRURUGQLQJ(8IRURUGQLQJ
VDPWEUXJDIXGVW\ULN¡UHW¡MHUL
GHQIRUELQGHOVH
$QDO\VH8GYLNOLQJDIWHVWY UNW¡MHUGHU
NDQXQGHUVW¡WWHXQGHUYLVHUQHVDUEHMGH
PHGO¡EHQGHYXUGHULQJDIO ULQJVXGE\WWHL
$08XGGDQQHOVHU
$QDO\VHDIXGGDQQHOVHVEHKRYIRU
FKDXII¡UHUGHUWUDQVSRUWHUHUOHYHQGHG\U
Fjernundervisning:
Udvikling af pædagogisk vejledning til
kursus på køre-/hviletidsområdet til
afvikling som fjernundervisning
Tillægspuljen





%HO¡E







%HO¡E
























,DOW

8GGDQQHOVHVPnO



$QWDO



%HO¡E

$MRXUI¡ULQJ±'\UHWUDQVSRUW
*U QVHRYHUVNULGHQGHWUDQVSRUWL
6NDQGLQDYLHQ
$'5LPRGXOYRJQWRJ
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGV WWHYRJQ
5HYLVLRQ+nQGWHULQJDIROLHRJ
NHPLNDOLHDIIDOG

















5HYLVLRQ.¡UVHOPHGPRGXOYRJQWRJ
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGODVWELO
XKHOGVIRUHE\JJHOVH
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNYDQVNHOLJHWUDILNDOH
VLWXDWLRQHU
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNRJPDQ¡YUHULQJ
5HYLVLRQ(8HIWHUXGGDQQHOVHIRU
JRGVFKDXII¡UHUREOLJDWRULVNGHO
5HYLVLRQ7UDQVSRUWDIP ONRJ
PHMHULSURGXNWHU
5HYLVLRQ*RGVWUDQVSRUWPHGODVWELO
5HYLVLRQ+nQGWHULQJDIP ONRJ
PHMHULSURGXNWHUXQGHUGHOWUDQVSRUW
5HYLVLRQ7UDQVSRUWDII¡GHYDUHUPHG
N¡OHYRJQ
5HYLVLRQ,QWHQVLYJUXQGO JJHQGH
NYDOLILNDWLRQVXGGDQQHOVHODVWELO
5HYLVLRQ*UXQGO JJHQGH
NYDOLILNDWLRQVXGGDQQHOVHODVWELO
5HYLVLRQ6LNNHUDGI UGQXO
DUEHMGVXO\NNHU
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNDMRXUI¡ULQJ
5HYLVLRQ,QWHUQDWLRQDOJRGVWUDQVSRUW
5HYLVLRQ7UDQVSRUWDIWHPSHUDWXUI¡OVRPW
JRGV
5HYLVLRQ6XQGKHGIRUJRGVFKDXII¡UHU
5HYLVLRQ.¡UHKYLOHWLGVUHJOHU
5HYLVLRQ%UXJDIGLDJUDPDUNRJ
NRQWURODSSDUDW
5HYLVLRQ7UDQVSRUWSDSLUHULQGHQIRU
YHMWUDQVSRUW
5HYLVLRQ(QHUJLULJWLJN¡UVHO
5HYLVLRQ0DQ¡YUHULQJIRUVLNULQJRJ
I UGVHOVUHJOHU
5HYLVLRQ$UEHMGVXO\NNHURJDGI UGL
Q¡GVLWXDWLRQHU
5HYLVLRQ6XQGKHGVLNNHUKHGVHUYLFHRJ
ORJLVWLN
5HYLVLRQ9HGOLJHKROGHOVHDI
WUDQVSRUWPDWHULHO
5HYLVLRQ.¡UVHOPHGYRJQWRJNDWHJRUL&(
5HYLVLRQ(QHUJLULJWLJN¡UVHONDW%
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLN
5HYLVLRQ.¡UHWHNQLNPLOM¡RJ
DUEHMGVIXQNWLRQHU
5HYLVLRQ.XQGHVHUYLFH
5HYLVLRQ/DVWVLNULQJRJVWXYQLQJDIJRGV





































































































5HYLVLRQ.RQIOLNWKnQGWHULQJ
5HYLVLRQ1DWGLVWULEXWLRQIRUJRGVFKDXII¡UHU
LE\RPUnGHU
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
7UDQVSRUWRSWLPHULQJ
5HJLVWUHULQJDINLOGHVRUWHUHGHDIIDOG
/DJHU¡NRQRPL UHYLVLRQ 
.YDOLWHWVVW\ULQJRJSURGXNWLYLWHW
,QQRYDWLRQRJIRUDQGULQJVSURFHVVHU
/DJHUVLPXOHULQJ
/DJHUVLPXOHULQJ
+nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV
*:2 ±/RYJLYQLQJPY
+nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV
*:2 ±$GI UGVVLNNHUKHGPY
























































































+nQGWHULQJDIRYHUGLPHQVLRQHUHWJRGV
*:2 ±.RQNUHWHVLNNHUKHGVNUDYRJ
ULVLFL
3HUVRQEHIRUGULQJPHGEXV
*UXQGO JJHQGHNYDOLILNDWLRQVEHYLV±
EXV
8GYLGHOVHDI*.IRUJRGVFKDXII¡UHU
3HUVRQEHIRUGULQJPHGEXV±
RUGLQ UNYDOLILNDWLRQ
3HUVRQEHIRUGULQJIRU
ODVWELOFKDXII¡UHU
.RQIOLNWKnQGWHULQJIRU
SHUVRQEHIRUGULQJVFKDXII¡UHU
5XWHEXVN¡UVHO
%LOOHWWHULQJRJNXQGHVHUYLFH
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Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2015 – Træets Efteruddannelsesudvalg (TE)

Udviklingstendenser
Træ og møbelindustrien i Danmark producerer for ca. 15 mia. DKK (2012). Dansk træ - møbelindustri
beskæftiger ca. 15.000 personer, og kombinationen af avanceret teknologi og høj faglig kompetence
bevirker, at produktiviteten i branchen er høj. I forhold til indbyggertallet er dansk møbelproduktion og
møbeleksport førende i verden.

Danske møbler afsættes gennem en lang række forskellige kanaler: salg til indkøbs- og butikskæder, salg
til individuelle møbelhandlere, salg via agenter, kontraktsalg til møbleringsprojekter, detailsalg via franchisebutikker, internetsalg mm. - alt under overholdelse af præcise leveringsterminer.

Dansk møbelproduktion fordeler sig på tre hovedsegmenter:
1.

Boligmøbler udgør hovedparten af Danmarks møbelproduktion. Blandt specialerne er møbler til
børne- og ungdomsværelser, soverum, spisestuer, hjemmekontorer osv. Saml-selv møbler og
plademøbler er andre kompetenceområder, og inden for massivtræ-møbler i f.eks. bøg, ask, teak
og fyrretræ hører danske producenters udbud til blandt verdens førende.

2.

Erhvervs- og kontraktmøbler fra Danmark efterspørges af professionelle arkitekter, bygherrer og
driftsherrer verden over, når det gælder indretning af arbejdspladser, institutioner og offentlige
rum.

3.

Designmøbler har siden 1950'erne og frem markeret Danmark som frontnation på den internationale møbelscene. Designklassikere af kendte arkitektnavne og en ny generation af innovative
møbelformgivere sikrer i forening, at denne fornemme position til stadighed fastholdes og fornyes.

4.

Derudover rummer dansk møbelindustri en betydelig produktion af køkkenelementer, ligesom
underleverandør-fremstilling af møbelkomponenter er en væsentlig facet af branchen.

Dansk Træ og møbelindustri har outsourcet dele af produktionen til underleverandører og egne produktionsfaciliteter i lavtlønslande. Desuden købes en række komponenter og færdigmøbler i udlandet til videresalg.
Træ- og møbelindustrien havde et rigtig godt første halvår i 2013, men i andet halvår faldt omsætningen.
Dette fald skyldes både det indenlandske salg inden for træindustrien samt et fald i eksporten inden for
møbelindustrien, hvor de fem største eksportmarkeder er gået tilbage. Endelig er beskæftigelsen inden
for træ- og møbelindustrien faldet igennem de seneste år, men her er faldet så småt begyndt at aftage i
slutningen af 2013 og yderligere i første halvår 2014.

Dansk Møbelproduktion fordelt på produktgrupper – 2013 (fordelt i %) Kilde/ TMI – Træ- og Møbelindustrien, Kort om den danske møbelindustri 2013
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Siddemøbler
Kontormøbler

12,1
6,6

Køkkenmøbler

20,4

Soveværelsesmøbler

10,0

Spise og dagligstuemøbler
Andre møbler
Dele til møbler

8,6
14,4
5,9

Madrasser, dyner mm

22,0

I alt

100

Forudsætningerne for at øge produktiviteten er stadig gode, fordi Danmark har en møbelindustri af en vis
størrelse, men med et fald i veluddannede faglærte medarbejdere, teoretisk såvel som håndværksmæssig. Derfor er det væsentligt, at der fortsat arbejdes målrettet på at finde den rigtige og mest attraktive
model for at tiltrække både flere faglærte og ufaglærte medarbejdere på AMU.

Da træ- og møbelindustrien, sammenlignet med andre brancher, ikke har en stærk tradition for efteruddannelse, og samtidig har en lav beskæftigelse af medarbejdere med en mellemlang eller lang uddannelse, vil det kræve en betydelig og målrettet indsats fremover. Det betyder bl.a., at AMU-kurserne skal
kunne dække meget bredt og give relevant efteruddannelse til faglærte, der har fået nye jobområder, og
til de ufaglærte, der er beskæftigede i branchen. Samtidig skal systemet kunne hjælpe ufaglærte, der har
mistet jobbet og skal opgraderes kompetencemæssigt for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En del
af de ufaglærte jobs, der er forsvundet i træ- og møbelindustrien under finanskrisen, kommer højst
sandsynligt ikke igen, men er bortrationaliseret for bestandig. En del af de ledige skal derfor opkvalificeres til andre jobområder og brancher. For dem, der fortsat ønsker job inden for branchen, gælder derfor,
at de er nødt til at udvikle deres kompetencer.

Efteruddannelsesaktiviteten faldt med 13 % fra 2009 til 2010 – med 36 % fra 2010 til 2011 – og steg
med 16 % fra 2011 til 2012 og faldt med 1,5 % fra 2012 - 2013. De første 2 kvartaler af 2014 ser det ud
til, at der kan forventes en stigning på efteruddannelsesaktiviteten i 2014. Derfor ser det ud til, at kurven
nu er vendt.

Udvalget har en klar formodning om, at dette i væsentlig grad skyldes den øgede og målrettede indsats,
der har været og stadig er omkring aftalerne med udbyderne om garantikurser. Derfor satser udvalget på
at udvikle denne model med en endnu bedre struktur mht. blandt andet flere og mere målrettede kursuspakker med muligheder for horisontale og vertikale kompetenceløft.

Resultater fra gennemførte analyser i 2013 og 2014
Analyse af erfaringer med uddannelsesstrukturer
Som opfølgning på analysen med at skabe uddannelsesstrukturer i 2012 bl.a. gennem oprettelse af uddannelsesstrukturer på amukurs.dk. har denne analyse haft til formål at afdække erfaringer med anvendelse af uddannelsesstrukturer ude i virksomhederne. Det har desuden været vigtigt, at få afdækket, i
hvilket omfang uddannelsesstrukturerne har været med til at synliggøre AMU i forhold til virksomhederne
og AMU-målgrupperne.
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Analysen har tillige været med til at afdække mulighederne for at øge markedsføringen af uddannelsesstrukturerne i forhold til virksomhederne og AMU-målgrupperne – også overfor dem, der almindeligvis
ikke benytter sig af AMU. Analysen har været med til at bidrage til at fastholde fokus på anvendelse af
AMU og af uddannelsesstrukturer.

I analysen er der udviklet AMU–uddannelsesstrukturer målrettet træ– og møbelindustrien. Derudover er
der udarbejdet forskellige foldere, der præsenterer uddannelsesstrukturerne.

Analysen har vist, at på trods af indsatsen for at informere om uddannelsesstrukturerne, er kendskabet
til disse strukturer – og til AMU som helhed – ofte fraværende blandt såvel medarbejdere som ledere i
virksomhederne. Dette betyder også, at anvendelsen af AMU–uddannelsesstrukturer er meget begrænset. Analysen peger på en række forslag til, hvordan AMU–uddannelsesstrukturer og AMU i almindelighed
kan synliggøres for AMU–målgruppen og virksomhederne. De mest centrale forslag har fokus på en øget
information om og inspiration til deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. I analysen er der udarbejdet
en handleplan for, hvordan AMU–uddannelsesstrukturer kan synliggøres endnu mere, end det er tilfældet
i dag.

TUP – Struktureret IKV I AMU

Som opfølgning på tidligere gennemførte analyser ansøgte TE og fik bevilget TUP-projektet, Struktureret IKV i AMU sammen med de to skoler, der er udbydere inden for området. Projektet blev påbegyndt i
efteråret 2012 og blev afsluttet i foråret 2014.

Projektets formål var at bidrage til, at der blev gennemført IKV i relation til AMU-uddannelsesstrukturer
inden for Træets Efteruddannelse. Dette skulle bidrage til, at flere voksne fik papirer på deres kompetencer samt udarbejdet uddannelsesplaner, der kunne målrettes deres deltagelse i efteruddannelse i forhold
til deres behov og ønsker. Der blev lagt stor vægt på, at kompetencevurderingerne blev gennemført målrettet i forhold til de AMU-uddannelsesstrukturer, som Træets Efteruddannelser havde udviklet i de tilfælde, hvor det gav mening for den enkelte IKV-deltager.

En af de største udfordringer i projektet har været at skabe interesse for IKV i AMU. Det gælder især
overfor potentielle IKV–deltagere, men også og især over for de skoler, der udbyder IKV i AMU.
Det er svært for skolerne at komme i direkte dialog med medarbejdere ude på virksomhederne, og generelt er branchen kendetegnet ved, at der ikke er en stærk uddannelsestradition, som tidligere analyser
har vist. Derfor er det ekstra svært at få sat fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, og dermed
også på IKV i AMU.

Det var en stor udfordring, at der er så få, der har kendskab til IKV i AMU. Alle voksne i målgruppen burde have kendskab til muligheden, men det er langt fra tilfældet. Projektet viste, at der mangler en form
for landsdækkende markedsføring af IKV i AMU, som kan medvirke til, at flere voksne selv ønsker at
deltage i en individuel kompetenceafklaring. I projektet konkluderes det, at hvis kendskabet til IKV i AMU
skal udbredes, vil det kræve, at alle parter, jobcenter, organisationer og skoler deltager aktivt.
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I projektet er der udviklet materiale i form af skemaer og skabeloner samt vejledninger til brug for skoler
og virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af planer for IKV i AMU. Disse er samlet i ” En praktisk
vejledning til individuel kompetencevurdering”

Udvikling af AMU mål
TE har gennemført udvikling af nyt AMU mål til orgelbyggere ” El teknik og fejlfinding for orgelbyggere”
inden for den nuværende bevillingsmæssige ramme samt foretaget en gennemgang af samtlige AMU –
mål i FKB 2780 og efterfølgende foretaget nyudvikling og revision af AMU – mål. Sidstnævnte har været
en del af det igangsatte serviceeftersyn af AMU i 2013.

Status på igangværende analyser og evalueringer i 2013 og 2014
Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU
”Evalueringens formål er at få kortlagt praksis og erfaringer med IKV i AMU inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Evalueringen skal dermed bidrage til udbredelse af god praksis for gennemførelse af IKV i
AMU, så AMU-målgruppen og virksomhederne kan få størst mulig glæde af de individuelle kompetencevurderinger.
Det er centralt i evalueringen at få belyst deltagernes udbytte af IKV i AMU i form af AMUuddannelsesbeviser, AMU-kompetencebeviser og/eller uddannelsesplaner, der kan bidrage til øget kompetenceudvikling gennem deltagelse i AMU eller eventuelt et efterfølgende GVU-forløb, der kan føre ufaglærte op til faglært niveau.”

Status på projektet ”Evaluering af praksis og erfaringer med IKV i AMU” er, at der i øjeblikket bliver arbejdet med at få kortlagt erfaringerne. Der er udarbejdet interviewguides til skolerne, virksomheder og
jobcentrene.

I august-september har der været dialog med de to skoler, der udbyder efteruddannelse inden for TE’s
område.

De to skoler har videregivet kontaktoplysninger på alle de konsulenter fra jobcentrene, de har været i
kontakt med i relation til kompetencevurderingerne. Der er efterfølgende gennemført telefoninterview
med jobcentrene, og status indtil videre er, at jobcentrene ved meget lidt om IKV i AMU. Jobcentrene har
kun kendskab til, at man kan gennemføre kompetencevurderinger i relation til EUD. På et jobcenter i
Ringkøbing-Skjern er medarbejderne internt gået i dialog med hinanden om IKV i AMU, men umiddelbart
er der ingen i jobcenteret, der har viden om, at der kan gennemføres kompetencevurderinger i relation til
AMU.

Det er derfor nødvendigt at komme i endnu tættere dialog med jobcentrene om IKV i AMU i relation til
træ- og møbelindustrien. Der er derfor aftalt flere møder med jobcentre og skoler i fællesskab. Jobcentrene undrer sig over, at skolerne ikke gør mere ud af at informere om IKV i AMU. En stor opgave i evalueringen bliver at formidle kontakt direkte til skolernes konsulenter, så der kommer et øget samarbejde
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mellem skolerne og jobcentrene om IKV i AMU.

Evalueringen vil komme med en række idéer til, hvad skolerne skal gøre for at få informeret jobcentrene
om IKV i AMU, og rent faktisk få gennemført IKV i AMU af ledige. Den nye beskæftigelsesreform kan måske få jobcentrene til i højere grad at søge hjælp hos erhvervsskolerne, når ledige skal kompetencevurderes også op imod AMU og ikke kun EUD.

Sideløbende med den fortsatte dialog med jobcentrene vil der være dialog med erhvervsskolerne, Skive
Tekniske Skole og Herningsholm Erhvervsskole for at følge aktiviteten med IKV i AMU.

Fra AMU-målbeskrivelser til undervisning

Analysens formål
Analysen er igangsat i august 2014. Analysens formål er at støtte op omkring skolernes arbejde med at
omsætte AMU-målbeskrivelserne til undervisning.

Træets Efteruddannelsesudvalg vil gennem projektet have afdækket faglærernes behov for støtte til at
omsætte AMU-målbeskrivelserne til undervisning. Som led i projektet vil der blive udarbejdet en skabelon, der kan anvendes til udarbejdelse af inspirationsmaterialer til undervisning i arbejdsmarkedsuddannelser inden for Træets Efteruddannelsesudvalg.

Den udarbejdede skabelon skal anvendes i forbindelse med fremtidig udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser. Træets Efteruddannelsesudvalg vil fremadrettet bede udviklerne af målbeskrivelserne om også
at bidrage med inspiration til undervisningen. En skabelon til udarbejdelse af inspirationsmaterialerne vil
således gøre det nemmere for faglærerne at udvikle materialer, da skabelonen skal indeholde nogle stikord for, hvad der skal stå i de enkelte felter. Der vil desuden være en kortfattet vejledning, der giver
eksempler på, hvad der kan stå i de enkelte felter.

Udarbejdelsen af en skabelon vil bidrage til, at der er en ens struktur i de inspirationsmaterialer, som
faglærere fremadrettet udvikler. På inspirationsmaterialets forside vil udviklerens navn og kontaktoplysninger fremgå, og det vil alene være udvikleren, der er ansvarlig for materialets indhold.

Som led i projektet vil der desuden blive udarbejdet fire eksempler på inspirationsmaterialer til nogle af
demest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser inden for Træets Efteruddannelsesudvalg. Der involveres
otte faglærere i dette arbejde, der parvist skal stå for udvikling af inspiration til undervisningen til én
arbejdsmarkedsuddannelse.

Hovedformålet med projektet er således at få udviklet en skabelon for inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelserne, men projektet vil samtidig sætte fokus på behovet for skærpelse af AMUmålbeskrivelserne, så de mere præcist beskriver, hvilke kompetencer deltagerne skal tilegne sig gennem
deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne. Projektet afsluttes i december 2014.
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Udvikling af horisontale og vertikale uddannelsespakker
Analysens formål
Analysen vil blive igangsat januar 2015. Formålet med analysen vil være at sætte fokus på udvikling og
synliggørelse af horisontale og vertikale uddannelsespakker inden for træ- og møbelindustrien på baggrund af erfaringer med AMUKURS.
Træets Efteruddannelsesudvalg vil med analysen skabe et kontinuerligt fokus på udvikling af uddannelsespakker, der kan tilgodese medarbejdernes og virksomhedernes behov. Derfor vil efteruddannelsesudvalget gennem denne analyse danne grundlag for udvikling af horisontale og vertikale uddannelsespakker, der er målrettet træ- og møbelindustrien.

Træets Efteruddannelsesudvalg er pt. involveret i udvikling af amukurs.dk, hvor såvel arbejdsmarkedsuddannelserne som specifikke uddannelsespakker kan synliggøres. Analysen skal samle op på AMUmålgruppen og virksomhedernes erfaringer med amukurs.dk – herunder især på deres anvendelse af de
kursuspakker, der vises på amukurs.dk. Analysen vil desuden samle op på erfaringerne med de garantikuddannelsespakker, som skolerne udbyder. Analysen afsluttes ultimo juni 2015.

Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU `styrker.
Dette projekt er et TUP–projekt, hvor TE er part sammen med IF, HAKL,TUR og MI. Projektet er igangsat
september 2014.

Vælg til med AMU
Dette projekt er et TUP–projekt, hvor TE er part sammen med IF, HAKL,TUR og MI. Projektet er igangsat
september 2014.

Ønske om kommende analyser og evalueringer i 2015/2016
Set i lyset af den situationsbeskrivelse, som TE har præsenteret i ovenstående redegørelse og i Afrapporteringen i Serviceeftersynet af AMU er der et stort ønske og behov for at foretage yderligere 2 analyser.

Analyse - Udvikling af uddannelsesstrukturer i AMU
En analyse der har til formål at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmarkedsuddannelserne og
erhvervsuddannelserne, så flere ufaglærte voksne inden for træ- og møbelindustrien kan opnå faglært
niveau gennem deltagelse i erhvervsuddannelse for voksne (evu).
Dette vil ske gennem udvikling af uddannelsesstrukturer bestående af arbejdsmarkedsuddannelser, der
kan udløse standardmerit i forhold til euv. Uddannelsesstrukturerne vil bidrage til at skabe en tydelig
forbindelse mellem branchens efteruddannelser og erhvervsuddannelser, og dermed kan uddannelsesstrukturerne bidrage til at tydeliggøre de ufaglærte voksnes muligheder for at få en faglært uddannelse.
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