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Udmøntning af trepartsaftalens her og nu-initiativ om kollektiv
afkortning
Som led i trepartsaftalens initiativer til styrkelse af AMU her og nu iværksættes initiativet om kollektiv afkortning og gennemførelse af AMUkurser på kortere tid. Kollektiv afkortning skal ifølge aftalen iværksættes
som et toårigt forsøg i 2017-2018, hvor skolerne på en række navngivne
arbejdsmarkedsuddannelser kan gennemføre kollektiv afkortning for en
større gruppe eller et helt hold af deltagere på baggrund af afprøvning af
deltagergruppens målopfyldelse.
Forsøget udmøntes ved, at hvert efteruddannelsesudvalg tildeles en andel
af de midler, der med trepartsaftalen afsættes til forsøget. I 2017 og 2018
er der afsat 5 mio. kr. pr. år.
Formål
Midlerne til efteruddannelsesudvalgene kan benyttes til udvikling af
testmateriale til en række af udvalgets arbejdsmarkedsuddannelser. Årsagen hertil er, at kollektiv afkortning vil skulle foregå gennem afprøvning.
Derfor forudsætter forsøget, at efteruddannelsesudvalgene først udvikler
test til konkrete kurser, som skolerne efterfølgende kan afkorte kollektivt
for større deltagergrupper evt. for hele hold. I forsøget er der fokus på
testindhold, og efteruddannelsesudvalgene skal benytte tekniske systemer, herunder it-løsninger, som er til rådighed.
Hvis der er interesse herfor, vil midlerne desuden i et begrænset omfang
kunne benyttes i forbindelse med udvikling af læreruddannelse med henblik på at styrke lærernes evner til at benytte test i undervisningen samt
udvikle nye test. Af hver bevilling vil maksimalt 20 pct. kunne gå til udvikling af læreruddannelse (vejledende fordeling).
Efteruddannelsesudvalgene opfordres til at trække på erfaringer fra tidligere projekter, herunder UUL-puljen og den Tværgående Udviklingspulje, i arbejdet med udvikling af testmateriale.
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Den række af arbejdsmarkedsuddannelser, som efteruddannelsesudvalgene udvikler testmateriale til, vil udgøre den samlede liste over uddannelser, hvorpå der kan ske kollektiv afkortning.
Fordeling af midler
Midlerne fordeles mellem efteruddannelsesudvalgene efter en fordelingsnøgle, hvor 50 pct. af midlerne gives som et grundbeløb, og 50 pct.
af midlerne fordeles forholdsmæssigt ud fra andelen af kursister og årselever på efteruddannelsesudvalgenes arbejdsmarkedsuddannelser i 2015.
Det giver følgende fordeling for 2017 (5 mio. kr.):
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Test og afprøvning i AMU er et tema i UUL-puljen 2017. Der kan her
søges om midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse, samt undersøgelser, analyser og evalueringer, og vi opfordrer til, at udvalgene sammentænker puljen til kollektiv afkortning gennem afprøvning med UUL-puljen i det omfang, det
er muligt og relevant. Der gøres opmærksom på, at der ikke vil kunne
ske kollektiv afkortning inden for de arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil
der udvikles test i UUL 2017, da disse ikke vil være omfattet af forsøget
om kollektiv afkortning.
Der vil ikke være mulighed for at medtage myndighedscertifikatuddannelser i forsøget med kollektiv afkortning, idet krav til indhold og bevis
på disse uddannelser reguleres af andre myndigheder.
Der kan gives godkendelse til, at medarbejdere i efteruddannelsesudvalgenes egne sekretariater, udviklingsafdelinger el.lign. kan stå helt eller
delvist for udviklingen af testmaterialet. Dette skal angives ved indsendelse af budget mv.
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Vejledende grundtakster
Der vil gælde samme grundtakster for udvikling af testmateriale og læreruddannelse i indeværende forsøg som i forbindelse med UUL-puljen.
I indeværende forsøg vil grundtaksterne dog være vejledende, og der vil
ikke skulle søges om dispensation ved overskridelse.
De vejledende grundtakster er:
 Udvikling af undervisningsmateriale 30.000 kr.
 Udvikling af læreruddannelse 20.000 kr.
Med ovenstående fordeling af midlerne samt den vejledende grundtakst
til udvikling af undervisningsmateriale vil efteruddannelsesudvalgene
tilsammen kunne udvikle undervisningsmateriale (testmateriale) til ca.
167 arbejdsmarkedsuddannelser i alt.
Såfremt der er udvalg, som i november 2016 tilkendegiver, at de ikke
ønsker at bruge hele tilskudsrammen, vil styrelsen som udgangspunkt
fordele disse midler til de øvrige udvalg.
Tidsplan og frister
Forsøget er toårigt i 2017-2018. Bevillingen gives årligt og er med forbehold for vedtagelse af finanslovene for 2017 og 2018.
Forsøget med kollektiv afkortning vil kunne påbegyndes, når efteruddannelsesudvalgene har udviklet testmateriale til række navngivne arbejdsmarkedsuddannelser.
Tidsplanen for udmøntning af forsøget, herunder fordeling af midler, er
som følger:
 18. november 2016: Efteruddannelsesudvalgene indsender tidsplan,
budget samt liste over arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil man påtænker at udvikle test, til godkendelse i STUK. Mere information om
indberetningen vil følge på et senere tidspunkt.
 Primo januar 2017: Udsendelse af endelige tilskudsbreve
 1. januar 2017 – 1. april 2017: Udvikling af test
 1. april 2017: Indsendelse af liste over arbejdsmarkedsuddannelser,
hvortil der er udviklet testmateriale, og som derved vil indgå i forsøget. Inden forsøgets opstart skal der udarbejdes et bilag til AMUbekendtgørelsen med de arbejdsmarkedsuddannelser, hvorpå der kan
foregå kollektiv afkortning i forsøgperioden. Herefter kan forsøg
med kollektiv afkortning gå i gang.
 31. december 2017: Afrapportering af resultater for 2017, herunder
dokumentation for udviklede testmaterialer og videnopsamling ift.
konkrete erfaringer med løbende afprøvning af materiale og kollektiv
afkortning på navngivne kurser samt evt. afrapportering ift. udvikling
af læreruddannelse
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2018 (forventet):
 Efterår 2017: Tilsagn om nyt tilskud i 2018 efter samme fordelingsnøgle (aktivitet 2016). Efteruddannelsesudvalgene indsender tidsplan,
budget samt liste over arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil man påtænker at udvikle test, til godkendelse i STUK
 Primo januar 2018: Udsendelse af endelige tilskudsbreve
 1. januar 2018 – 1. april 2018: Udvikling af test
 1. april 2018: Indsendelse af liste over arbejdsmarkedsuddannelser,
hvortil der er udviklet nyt testmateriale, og som derved vil indgå i
forsøget. Også dette vil kræve bilag til AMU-bekendtgørelsen. Herefter kan forsøg med kollektiv afkortning gå i gang for de nye kurser på
listen
 31. december 2018: Afrapportering på det samlede forløb, herunder
dokumentation for udviklede testmaterialer og videnopsamling ift.
konkrete erfaringer med løbende afprøvning af materiale og kollektiv
afkortning på navngivne kurser samt evt. afrapportering ift. udvikling
af læreruddannelse
Der vil evt. blive afsat øremærkede midler af bevillingen i 2018 til en
tværgående ekstern evaluering af det samlede forsøg, herunder indsamling af viden om omfanget af brugen af kollektiv afkortning i forsøget
samt erfaringer hermed, og tværgående evaluering af udviklingen af læreruddannelse.
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til fuldmægtig Lisbeth
Halmø Nørholm på e-mail: lisbeth.halmo.norholm@stukuvm.dk eller
tlf.: 3392 5168.

Med venlig hilsen

Lisbeth Bang Thorsen
Kontorchef
Kontor for Voksenuddannelse og Overgange
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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