Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
____________________________________________________________________
34. møde i VEU-rådet den 23. september 2015
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Materiale:

Dagsorden til mødet den 23. september 2015 i Rådet for
Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet).

Bemærkninger:

Ingen.

Behandling:

Til godkendelse.

Sekretariatet

Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
Sekretariatet

Den 16. september 2015

Dagsorden
til
34. møde i Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
den 23. september 2015 kl. 13.30 – ca.15.30 i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,
Frederiksholms Kanal 26, mødelokale ”Fægtesalen”

0. Konstituering af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2019 (materiale vedlagt)
-------------------------------1. Godkendelse af dagsorden (materiale vedlagt)
2. Meddelelser fra formanden
Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til
ministeren for børn, undervisning og ligestilling

3. TEMA-drøftelse ”Det regionale samarbejde herunder erfaringer fra RAR”
• Notat med bilag om det regionale samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses – og erhvervssystemet (materiale vedlagt)
• Oplæg v/direktør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor Syd og Fyn og afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland
4. Ansøgning om flytning af udbudsgodkendelse fra VIA University College (VIA) til University
College Nordjylland (UCN) (materiale vedlagt)
Punkter til orientering og eventuel drøftelse

5. Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet VEU i 1. halvår 2015 (materiale vedlagt)
6. Oversigt over garantikurser i AMU 1. oktober 2014 – 31. marts 2015 (materiale vedlagt)

Meddelelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

7. Status på projekt Bedre EfterUddannelse.dk (materiale vedlagt)
8. Orientering om finanslovsforslaget 2016 (mundtligt)
9. Eventuelt

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
____________________________________________________________________
34. møde i VEU-rådet den 23. september 2015
Punkt 0: Konstituering af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
for perioden 1. juni 2015 – 31. maj 2019

Materiale:

Bemærkninger:

•

Udkast til forretningsorden for Rådet for Voksen –
og Efteruddannelse (VEU-rådet)

•

Udkast til forretningsorden for VEU-rådets forretningsudvalg (VEU-FU)

•

Oversigt over medlemmer af VEU-rådet pr. august
2015

•

Revideret plan for VEU-rådets drøftelser 2. halvår
2015

•

Mødeoversigt for 2016

•

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) er
pr. 1. juni 2015 blevet beskikket for en 4- årig periode,
der udløber den 31. maj 2019. Beskikkelse af medlemmer, suppleanter og udpegning af formand og tilforordnede uden stemmeret er sket med hjemmel i § 4 i Lov om
arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Efter lovens § 3 stk. 2 fastsætter rådet selv sin forretningsorden.

Behandling:

Forretningsorden for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) og forretningsorden for VEU-rådets
forretningsudvalg til godkendelse.

Sekretariatet

Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)

Den 16. september 2015

UDKAST

Forretningsorden for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse
(VEU-rådet)

Rådets sammensætning
§ 1. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har nedsat VEU-rådet, der er sammensat på
følgende måde:
Formanden er udpeget af ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Ligeledes er medlemmer og
suppleanter beskikket af ministeren for børn, undervisning og ligestilling, og de tilforordnede er
udpeget af ministeren for børn, undervisning og ligestilling.
Medlemmer:
7 medlemmer beskikket efter indstilling fra LO
1 medlem beskikket efter indstilling fra FTF
6 medlemmer beskikket efter indstilling fra DA
2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere er beskikket efter indstilling fra finansministeren,
regionsrådene i forening og KL i fællesskab.
Suppleanter:
2 suppleanter er beskikket efter indstilling fra LO-siden
2 suppleanter er beskikket efter indstilling fra DA-siden
1 suppleant er beskikket efter indstilling fra FTF
1 suppleant er beskikket efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere
Tilforordnede uden stemmeret:
1 tilforordnet er udpeget af ministeren for børn, undervisning og ligestilling
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren
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1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og
direktører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Lederforeningen for VUC
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Uddannelsesforbundet
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening
1 tilforordnet er udpeget efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, de landsdækkende
oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i
fællesskab.
Herudover tiltrædes rådet af formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.
Stk.2. Formanden, medlemmerne, suppleanterne og de tilforordnede beskikkes/udpeges for 4-årige
perioder. Finder beskikkelse sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Rådets opgaver
§ 2. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har, jf. § 3 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. til
opgave at rådgive ministeren for børn, undervisning og ligestilling om
1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser
og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,
2) individuel kompetencevurdering,
3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,
4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse
(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og
5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.

Rådets mødevirksomhed
§ 3. Rådet holder møde efter formandens bestemmelse, eller når ønske herom fremsættes af to eller
flere medlemmer, normalt op til 6 gange om året. Det tilstræbes, at ministeren for børn, undervisning
og ligestilling afholder møde med rådet 1 gang om året.
§ 4. Formanden fastsætter dagsordenen for rådets møder. Ethvert medlem, suppleant eller tilforordnet
kan få optaget punkter af relevans for rådets arbejde på dagsordenen efter samråd med VEU-rådets
forretningsudvalg
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Stk. 2. Anmodning om optagelse af punkter til dagsordenen skal ledsages af begrundelse og eventuelle
relevante bilag og være sekretariatet i hænde senest 6 dage før mødet. Finder formanden, at punktet
skal belyses yderligere, kan han udskyde behandlingen til det næste møde.
Stk. 3. Indkaldelse til mødet med dagsorden og skriftligt materiale med belysning af de sager, der skal
drøftes eller afgøres udsendes så vidt muligt normalt 6 dage før mødet.
§ 5. Rådets møder ledes af formanden og i formandens forfald af et medlem af forretningsudvalget,
subsidiært af den tilforordnede fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
§ 6. Finder formanden eller ethvert af medlemmerne behov for afstemning om rådets initiativer,
udtalelser, indstillinger og afgørelser, sker vedtagelse ved almindelig stemmeflerhed blandt de
tilstedeværende medlemmer.
Stk. 2. Tilforordnede deltager i rådets møder på lige fod med medlemmer og suppleanter, men
tilforordnede kan ikke anmode om, at en sag kommer til afstemning.
Stk. 3. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted og kan
deltage i afstemningen. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan
suppleanten deltage i rådets møder uden stemmeret.
Stk. 4. Hvis stemmerne står lige ved en afstemning, gør formandens stemme udslaget. I et sådant
tilfælde kan ethvert medlem kræve sagen udsat til fornyet behandling i et ekstraordinært møde, der så
vidt muligt afholdes inden 7 dage.
Stk. 5. Mindretallet kan kræve sit synspunkt tilføjet til udtalelser eller indstillinger.
Stk. 6. Rådet er beslutningsdygtig, når foruden formanden 4 medlemmer fra arbejdsgiversiden og 4
medlemmer fra arbejdstagersiden er til stede.
Stk. 7. Formanden kan undtagelsesvist, eventuelt efter drøftelse med forretningsudvalget, anmode
om/tillade, at andre end medlemmer, suppleanter og tilforordnede deltager i møder uden stemmeret,
såfremt deres deltagelse skønnes at være af betydning for rådets arbejde.
§ 7. Formanden eller forretningsudvalget kan bestemme, at sager underkastes skriftlig behandling.
Stk. 2. Inden en af formanden fastsat frist, der så vidt muligt ikke bør være kortere end 1 uge fra
udsendelsen af materialet, kan ethvert medlem gøre indsigelse mod det udsendte materiales forslag til
indstilling, udtalelse eller afgørelse og kræve, at en sag bliver behandlet på et møde i rådet.
Stk. 3. Gør ingen medlemmer indsigelse inden for den fastsatte frist, anses det udsendte materiales
forslag til udtalelse, indstilling eller afgørelse for tiltrådt.
§ 8. Rådets forhandlinger og beslutninger føres til referat. Et medlem kan kræve tilført referatet en kort
motivering for sit standpunkt eller bemærkning om afvigende standpunkt.
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Forretningsudvalg for rådet
§ 9. Rådet nedsætter et forretningsudvalg. Formanden er medlem af forretningsudvalget og leder dets
møder. Forretningsudvalget tiltrædes af den tilforordnede for Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling.
Udover formanden består forretningsudvalget af 2 af rådets medlemmer. Disse 2 udpeges således af
hovedorganisationerne på henholdsvis arbejdsgiver - og arbejdstagerside.
§ 10. Forretningsudvalgets opgaver fastlægges i en af rådet godkendt forretningsorden. Rådet kan
bemyndige forretningsudvalget til at handle på rådets vegne. Forretningsudvalget orienterer
efterfølgende rådet herom.
Sekretariat for rådet
§ 11. Sekretariatsfunktionen for rådet og forretningsudvalget varetages af Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling.

Ikrafttræden
§ 12. Denne forretningsorden træder i kraft efter rådets vedtagelse på mødet den xx. september 2015
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
UDKAST

Forretningsorden for forretningsudvalget for
Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)

Sammensætning m.v.
§ 1. Forretningsudvalget for Rådet for Voksen – og Efteruddannelse
(VEU-rådet) nedsættes af rådet, jf. § 8 i forretningsorden for Rådet for
Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet).
§ 2. Rådets formand er formand for forretningsudvalget. I formandens
forfald varetages formandens opgave af en af formanden udpeget
stedfortræder.
Stk. 2. Til forretningsudvalget udpeges i alt 2 medlemmer fra rådet,
således at hovedorganisationerne for henholdsvis arbejdsgiver- og
arbejdstager udpeger hver et medlem.
Stk. 3. Forretningsudvalget tiltrædes af repræsentanten for Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling. (jf. § 5, stk.3)
§ 3. Sekretariatsfunktionen for forretningsudvalget varetages af rådets
sekretariat.
Opgaver
§ 4. Forretningsudvalget har følgende opgaver:
1. Drøftelse af dagsordenen for rådets møder
2. Forberedelse af materiale for rådets møder
3. Opfølgning efter behov af beslutninger, der er truffet af rådet
4. Vurdere om der er behov for indkaldelse af rådet til ekstraordinært
møde
Stk. 2. Efter konkret bemyndigelse fra rådet kan forretningsudvalget
træffe afgørelse i andre konkrete sager end nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Formanden kan i særlige tilfælde, når omstændighederne
nødvendiggør det, beslutte, at forretningsudvalget behandler en konkret
sag på rådets vegne. Samtidig med at sagen iværksættes i forhold til
forretningsudvalget, orienteres rådet herom og gives ved skriftlig høring
mulighed for at kommentere sagen over for forretningsudvalget. Såfremt

Den 16. september 2015
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sagens hastende karakter nødvendiggør det, kan formanden beslutte, at
forretningsudvalget færdigbehandler sagen. I disse tilfælde orienteres
rådet straks skriftligt herom.
Mødevirksomhed
§ 5. Formanden indkalder og leder forretningsudvalgets møder samt
fastlægger dagsordenen.
Stk. 2. Der afholdes normalt ordinære møder 14 dage forud for rådets
ordinære møder. Ekstraordinære møder afholdes efter behov.
Stk. 3. I forretningsudvalgets møder deltager de i § 2 nævnte personer
samt forretningsudvalgets sekretariat. Efter aftale med formanden kan de
to partsmedlemmer til møderne hver medtage en person med særlig
ekspertise. Andre medarbejdere fra Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling kan – ligeledes efter aftale med formanden – deltage i
behandlingen af dagsordenspunkter.
Stk. 4. Ved beslutning i konkrete sager kræves enighed i
forretningsudvalget. Hvis der ikke er enighed, forelægges sagen for rådet.
Ikrafttræden
§ 6. Denne forretningsorden træder i kraft efter rådets vedtagelse på
mødet den xx. september 2015.

Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
Sekretariatet

27. august 2015

Sammensætning af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
(beskikkelsesperiode 1. juni 2015 – 31. maj 2019)
Formand: Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk
Medlemmer, suppleanter og tilforordnede
Medlemmer, LO
LO-sekretær Ejner K. Holst, LO
Forbundssekretær Per Påskesen, Dansk Metal
Faglig sekretær Martin Grønbæk Jensen, HK
Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-forbund
Konsulent Anne Bruvik-Hansen, LO
Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F
Forbundssekretær Nanna Højlund, FOA
Suppleanter, LO
Uddannelsessekretær Pia Antonsen, NNF
Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F
Medlemmer, DA
Chefkonsulent Ann B. Poulsen, DA
Erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen, DI
Chefkonsulent Sidse Frich Thygesen, Dansk Byggeri
Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ
Chefkonsulent Louise Holm Sommer, Dansk Erhverv
Uddannelseschef Thomas Christensen, Lederne
Suppleanter, DA
Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI
Chefkonsulent Henning Gade, DA
Medlem, FTF
Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF
Suppleant, FTF
Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost – og Ernæringsforbundet
Medlemmer, de offentlige arbejdsgivere (KL, FM, Danske Regioner)
Specialkonsulent Lise Aaen, Moderniseringsstyrelsen
Konsulent Jakob Sloth Petersen, Kommunernes Landsforening
Suppleant, de offentlige arbejdsgivere
Konsulent Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner
Tilforordnede uden stemmeret:
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Kontorchef Signe Tychsen Philip

e-mail-adresser
ekh@lo.dk
0000pps@danskmetal.dk
44mgj@hk.dk
bys@def.dk
abh@lo.dk
pia.andersen@3f.dk
nanh@foa.dk
pia.antonsen@nnf.dk
claus.eskesen@3f.dk
abp@da.dk
lofb@di.dk
sft@danskbyggeri.dk
tvo@tekniq.dk
lhs@danskerhverv.dk
tch@lederne.dk
nhhj@di.dk
heg@da.dk
mama@ftf.dk
gkt@kost.dk

lisaa@modst.dk
jsp@kl.dk
kmr@regioner.dk

signe.tychsen.philip@uvm.dk

Beskæftigelsesministeriet
Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Erhvervs- og Vækstministeriet
Kontorchef Helle Osmer Clausen
Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen og
Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene
Direktør Michael Kaas – Andersen, Selandia
Lederforeningen for VUC
Direktør Niels Henriksen, VUC Storstrøm
Uddannelsesforbundet
Formand Hanne Pontoppidan
Handelsskolernes Lærerforening, HL
Formand Christoffer Jørgensen
DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af
Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne
Administrerende direktør John Meinert Jacobsen, AOF Danmark

kba@star.dk
hoc@evm.dk
mika@sceu.dk

nhe@vucstor.dk
hpo@uddannelsesforbundet.dk
chrj@hl.dk
jmj@aof-danmark.dk

Sekretariat:
Chefkonsulent Anne Elkjær, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,
E-mail: anne.elkjaer@uvm.dk
Direkte tlf.: 33 92 57 59
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
Sekretariatet

15. september 2015

Revideret årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet september – december 2015
September

9. september 2015: Møde i VEU-FU
23. september 2015: Møde i VEU-rådet
Konstituering af VEU-rådet for en ny periode 1. juni 2015 – 31. maj 2019
Hvert møde:
• Høringer og udtalelser siden sidst
Årligt tilbagevendende:
• Evt. orientering om FFL for 2016 – herunder drøftelse af en
eventuel udtalelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. halvår
2015
• Statistik om garantikurser
Særlige punkter i 2015:
• Afrapportering brugervenlighed (efteruddannelse.dk) – hvad er iværksat
og hvad ligger der af planer?
TEMA-drøftelse: Det regionale samarbejde herunder erfaringer fra RAR

Oktober
November

Ingen møder
4. november 2015: Møde i VEU-FU
18. november 2015: Møde i VEU-rådet
Hvert møde:
• Høringer og udtalelser siden sidst
Årligt tilbagevendende:
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2015
Særlige punkter i 2015:
• Status på VisKvalitet
• VEU-centrenes kontrakter for 2016
• Afrapportering fra arbejdsgruppen om udbuds og udbudsstrategier
TEMA-drøftelse: Fleksibilitet og læringsstrategier

December

2. december 2015: Møde i VEU-FU
15. december 2015: Møde i VEU-rådet + strategieftermiddag
Hvert møde:
• Høringer og udtalelser siden sidst

Årligt tilbagevendende:
• Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2016
• Orientering om TUP-temaer 2016
• Ministeriets foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af
arbejdsmarkedsuddannelser mv. 2016 (UUL)
Særlige punkter i 2015:
TEMA-drøftelse i forbindelse med strategieftermiddag: Fremtidens
VEU/AMU
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)
Sekretariatet

Den 10. juni 2015

Mødeoversigt for VEU-FU og VEU-rådet i 2016
VEU-FU
Onsdag den 10. februar 10.00 – 11.30

VEU-rådet
Onsdag den 2. marts 13.30 – 15.30

Onsdag den 6. april 10.00 -11.30

Onsdag den 20. april 13.30 – 15.30

Onsdag den 1. juni 10.00 – 11.30

Onsdag den 15. juni 13.30 – 15.30

Onsdag den 7. september 10.00 – 11.30

Onsdag den 21. september 13.30 – 15.30

Onsdag den 2. november 10.00 – 11.30

Onsdag den 16. november 13.30 - 15.30

Onsdag den 30. november 10.00 – 11.30

Torsdag 15. december 13.30 – 15.30

Alle møder holdes i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
____________________________________________________________________
34. møde i VEU-rådet den 23. september 2015
Punkt 3: Temadrøftelse:
”Det regionale samarbejde, herunder erfaringer fra RAR”

Materiale:

Bemærkninger:

•

Notat af 15. september 2015 - Regionalt samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og
erhvervssystemet.

•

VEU-centrene og det regionale samspil 2014, maj
2015

•

Undersøgelse om erhvervsskolernes erfaringer
med 6 ugers jobrettet uddannelse – Danske Erhvervsskoler – Lederne, August 2015

•

Foreløbig tidsplan for udarbejdelse af positivlisten
for seks ugers jobrettet uddannelse, Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 15. september 2015

Titlen på temadrøftelsen er besluttet på baggrund af drøftelserne på VEU-rådets strategidag i september 2014 og
vil blive indledt med 2 oplæg:
• afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland
• direktør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor
Syd og Fyn
De vil bidrage med synspunkter på samspillet med VEUsystemet i forhold til såvel beskæftigelsessystemet som til
erhvervs – og vækstområdet, der sammen med det udsendte materiale vil danne grundlag for drøftelsen.

Behandling:

Til drøftelse.

Sekretariatet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for VEU og Tværgående opgaver

15. september 2015

Regionalt samarbejde på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervssystemet

1. Indledning
De tre politikområder – uddannelse, erhverv og beskæftigelse – har en lang række snitflader, når det
drejer sig om vækst, beskæftigelse og kompetenceudvikling både nationalt og regionalt.
I dette notat gives et overblik over de forskellige aktører og fora samt eksempler på nogle af de formelle
og ad hoc baserede regionale samarbejder, der eksisterer i dag – med særlig vægt på beskæftigelsesreformens nye initiativer.
Notatet er afgrænset til de tilbud og samspil, der retter sig mod de kortuddannede beskæftigede og ledige.
2. Overblik over aktører og fora
Der er en række forskellige nationale, regionale og lokale aktører i uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervssystemerne, som til sammen skaber rammer og muligheder for virksomheder, beskæftigede og
ledige.
I uddannelsessystemet er der på det centrale plan ministeriet/STUK, mens der lokalt er de forskellige
AMU-udbydere (primært erhvervsskoler og AMU-centre samt private udbydere), der alle er forankret i
et regionalt VEU-center. Erhvervsakademiernes VEU har også relevans for faglærte, der ønsker at videreuddanne sig til videregående niveau.
I beskæftigelsessystemet er der Beskæftigelsesministeriet og STAR, som foruden den centrale styrelse har tre
regionale arbejdsmarkedskontorer i Roskilde, Odense og Aalborg. På det lokale plan er der først og
fremmest de 94 kommunale jobcentre.
I erhvervssystemet er der Erhvervs- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen på det centrale plan (sidstnævnte har en afdeling i Silkeborg). I hver region er der et væksthus, som er stiftet og finansieret af
kommunerne, og som yder specialiseret rådgivning til virksomheder med vækstambitioner. Derudover
er der den mere grundlæggende erhvervsservice i kommunerne om start, drift og udvikling af virksomhed mv. Mange kommuner lader en ekstern operatør varetage erhvervsservicen.
Udover ovennævnte aktører, som alle kan sige at være ”udførende”, er der også forskellige regionale
råd og fora på tværs af systemerne og regionale interessenter.
På uddannelsesområdet er der 13 VEU-centerråd, der består af repræsentanter fra bestyrelserne i de deltagende institutioner i hvert VEU-center. Centerrådets formandskab skal repræsentere arbejdsmarkedets parter. Flere centerråd har endvidere udpeget tilforordnede fra vækstfora og beskæftigelsesråd.
Centerrådet har bl.a. til opgave at rådgive VEU-centret og afgive indstilling om handlingsplaner og beretning.

På beskæftigelsesområdet er der 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), som bl.a. har til opgave at rådgive
kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen samt samarbejde og koordinere beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora.
RAR har også ansvaret for de regionale positivlister for den regionale uddannelsespulje. Hvert RAR har
21 medlemmer udpeget af parterne, kommuner, regioner mv. Derudover er der tre tilforordnede, bl.a.
en fra VEU-centrene i området og en fra vækstforum.
I erhvervssystemet er omdrejningspunktet de 6 regionale vækstfora, der har ansvaret for den regionale
indsats for vækst og erhvervsudvikling. Vækstfora indstiller bl.a. om anvendelse af hovedparten af EU’s
social- og regionalfondsmidler (ca. 400 mio. kr. årligt). Hvert vækstforum består af 21 medlemmer udpeget af parterne, erhvervslivet, kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner. Der er typisk én erhvervsskole repræsenteret i hvert vækstforum. Desuden er der typisk en observatør fra RAR.
Udover de nævnte regionale råd og fora er der de nationale råd (VEU-rådet, Beskæftigelsesrådet og
Danmarks Vækstråd), hvor der også er en vis form for gensidig repræsentation.

3. Beskæftigelsesreformen og VEU-systemet
Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2015, har uddannelse og opkvalificering fået en
mere fremtrædende rolle i beskæftigelsessystemet. Reformen giver ledige nye uddannelsesmuligheder og
målretter eksisterende uddannelsestilbud mod kortuddannede ledige.
Det bevirker, at samspillet med beskæftigelsessystemet og VEU-systemet er blevet intensiveret på både
nationalt og regionalt plan.
De primære nye VEU-relevante tiltag i reformen er retten til 6 ugers jobrettet uddannelse (se nedenfor),
puljen til uddannelsesløft af ledige ufaglærte over 30 år, den regionale uddannelsespulje med regionale
positivlister samt den nye ret til RKV for ufaglærte ledige over 30 år. 1
Erfaringer med positivlisten til 6 ugers jobrettet uddannelse
Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse for ufaglærte og faglærte ledige har afløst den tidligere ordning
for 6 ugers selvvalgt uddannelse. En landsdækkende positivliste afgrænser hvilke kurser det er muligt at
tage under 6 ugers jobrettet uddannelse. Positivlisten målrettes områder med gode jobudsigter og består
pt. af 161 forløb af AMU-kurser med ca. 850 unikke AMU-kurser, 58 moduler fra akademiuddannelserne samt taxakurser godkendt af Færdselsstyrelsen. Hvert AMU-forløb består typisk af 8-10 forskellige AMU-kurser.
Den første udgave af positivlisten blev udarbejdet i efteråret 2014 af STAR på baggrund af bidrag fra
de 11 efteruddannelsesudvalg på AMU-området. Det skete under stort tidspres og det har bl.a. vist sig,
at nogle af AMU-forløbene på listen sjældent udbydes, hvilket bl.a. kan skyldes at der i nogle tilfælde
ikke er én skole, der har udbudsgodkendelser til alle kurserne i forløbet, eller at der ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel efter forløbene.
1

Puljen til uddannelsesløft og retten til RKV er først trådt i kraft den 1. juli 2015.
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I den praktiske implementering af ordningen har der været et tæt samspil mellem skolelederforeningerne og STAR. Bl.a. har foreningerne udarbejdet vejledningsmaterialer mv. Desuden bidrager VEUcentrene med vejledning og koordination af forløbene.
Der foreligger endnu ikke dækkende statistik over hvilke forløb, der anvendes.
Efteruddannelsesudvalgenes erfaringer med positivlisten
Den generelle melding fra efteruddannelsesudvalgene er, at opgaven med udarbejdelse af forløb til positivlisten har været udfordrende - jf. tidspresset - men også givtig, fordi det har bygget videre på det
udviklingsarbejde om strukturer og pakker i AMU, som allerede var i gang.
Udvalgene vurderer overordnet, at de fleste forløb på positivlisten i 2015 har været relevante og vil
kunne fortsætte i 2016. En del udvalg har også peget på, at der kan være behov for mere markedsføring
og udbredelse af forløbene til brugerne. Nogle udvalg har selv udarbejdet pjecer om deres forløb.
De fleste udvalg har desuden tilkendegivet, at de som regel har en løbende dialog med skolerne om
udbud og gennemførelse af forløb på positivlisten.
Blandt barriererne har udvalgene især nævnt, at det ikke er muligt at optage eud-enkeltfag på positivlisten, selvom de er tilkoblet en FKB og derfor udbydes på AMU-vilkår.
Skolernes erfaringer med positivlisten
Danske Erhvervsskoler – Lederne har i juni 2015 gennemført en undersøgelse om erhvervsskolernes
udbud og aktivitet af 6 ugers jobrettet uddannelse. Undersøgelsen viser bl.a., at erhvervsskolerne indtil
videre har udbudt 78 pct. af forløbene på positivlisten og gennemført 45 pct. af forløbene. Der er taget
udgangspunkt i de 143 AMU-forløb på positivlisten, som erhvervsskolerne kan udbyde (de resterende
er inden for SOSU-området). En del skoler har også udbudt og gennemført dele af et forløb. I 2. halvår
forventer erhvervsskolerne at gennemføre 64 pct. af forløbene.
Derudover peger undersøgelsen på en række forslag til forbedring af ordningen. Det drejer sig bl.a. om
forløb af kortere varighed, færre forløb og at uddannelsesinstitutionerne tages med på råd, når forløbene sammensættes. Undersøgelsen fra Danske Erhvervsskoler er vedlagt som bilag.
AMU-forstanderforeningen og SOSU-lederforeningen har lavet tilsvarende undersøgelser af udbud og
gennemførsel af forløb fra positivlisten i 1. halvår 2015. AMU-centrene peger bl.a. på, at der efter en
vanskelig opstart er kommet mere gang i forløbene, og peger samtidig på behovet for mere fleksibilitet
og lidt færre pakker. SOSU-skolerne peger bl.a. på, at selvom de fleste SOSU-relaterede forløb på listen
er blevet udbudt, har man i mange tilfælde kun kunnet gennemføre dele af et forløb. Samtidig har der
generelt også været få kursister på de gennemførte forløb inden for SOSU.
Lægges tallene fra erhvervsskoler, AMU-centre og SOSU-skoler sammen har ca. 82 pct. af positivlistens
AMU-forløb været udbudt mindst en gang i 1. halvår 2015, mens ca. 46 pct. af forløbene er blevet gennemført som hele forløb. Hertil kommer som nævnt, at mange skoler har udbudt og gennemført dele af
et forløb.
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I løbet af efteråret skal positivlisten for 2016 udvikles. STAR planlægger at indkalde bidrag fra efteruddannelsesudvalgene i september-oktober, jf. vedlagte foreløbige tidsplan. I forhold til sidste år vil efteruddannelsesudvalgene blive opfordret til at indgå i en mere forpligtende dialog med AMU-udbyderne,
inden de melder nye forløb ind.
4. VEU-centrene og det regionale samspil
VEU-centrene spiller en central rolle i det regionale samspil, og det indgår bl.a. som et af indsatsområderne i deres resultatkontrakter med ministeriet.
Den årlige beretning til VEU-rådet om VEU-centrenes regionale samspil er tidligere udsendt og vedlagt
til orientering. Af den fremgår det, at VEU-centrene generelt havde en høj målopfyldelse i 2014 på resultatmålene om regionalt samspil. Alle centrene har således samarbejde med beskæftigelsesregioner,
jobcentre, vækstfora mv., mens stort set alle centre også deltager i formaliserede og strategiske samarbejdsfora på tværs af uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Det fremgår endvidere, at der nu er færre
forskelle blandt VEU-centrene i graden af regionalt samarbejde, end det tidligere har været tilfældet.
Tidligere har EVA også gennemført en evaluering af VEU-centrenes regionale samspil. På baggrund af
spørgeskemaer og interviews i efterår/vinter 2012/13 blandt VEU-centrene og nationale og regionale
aktører blev det konkluderet, at omfanget og effekten af regionalt samspil varierede en del på tværs af
de 13 centre, hvilket bl.a. tilskrives geografisk-strukturelle udfordringer.
VEU-centrene indgår i mange forskellige projekter og fora, der er med til at sammentænke uddannelse,
beskæftigelse og erhverv. På det strategiske plan deltager VEU-centrene i Region Syddanmark fx i et
Dialogforum sammen med Vækstforum og Beskæftigelsesrådet, og i Region Sjælland har VEUcentrene indgået en fælles samarbejdsaftale mellem Vækstforum, Beskæftigelsesrådet og VEU-centrene.
På projektplan er VEU-centrene involveret i mange forskellige projekter med andre regionale aktører,
ofte finansieret af EU’s social- eller regionalfond. Af større projekter kan nævnes ”KompetenceMidt” i
Region Midtjylland, ”Nye veje – nye job” i Region Sjælland, ”Fra ufaglært til faglært” i Region Hovedstaden, ”Kvalificering til nye job” i Region Nordjylland og ”Fynboer der gnistrer” i Region Syddanmark. Alle VEU-centrenes regionale projekter er angivet i bilaget til vedlagte beretning om VEUcentrenes regionale samspil.
5. Regionalt samspil og yderområderne
De regionale systemer understøtter på forskellig vis udviklingen i yderområderne i Danmark.
Erhvervsstyrelsen definerer yderområder som de 23 kommuner, der har en erhvervsindkomst pr. indbygger under 90 pct. af landsgennemsnittet og med mindst ½ times kørsel til en større by med min.
45.000 indbyggere.
De seks regionale vækstfora skal alle have indsatser rettet mod vækst og udvikling i yderområderne.
Mange af vækstforums projekter medfinansieres af EU’s social- og regionalfond, hvor andre regionale
aktører som fx VEU-centre og jobcentre ofte indgår i projektpartnerskaberne. I flere regioner er der
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gennemført projekter, der med finansiering fra EU-fondene har fokuseret på uddannelse og kompetenceudvikling i yderområderne.
I VEU-systemet er den geografiske spredning af udbuddet et af hensynene i den nuværende udbudsstyring. AMU-udbyderne har typisk hovedadresse i en større provinsby, men har ofte også lokale afdelinger. I 2014 foregik 15-20 pct. af AMU-aktiviteten på institutioner i yderområderne.
VEU-centrenes aktiviteter retter sig bl.a. mod yderområderne ved, at hvert center har et resultatmål om
at samarbejde med alle jobcentre i dækningsområdet samt ved at indgå i konkrete regionale projekter, jf.
ovenfor.
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VEU-centrene og det regionale samspil 2014
Dette notat er en sammenskrivning af VEU-centrenes årlige beretning til
VEU-rådet om samspillet mellem de regionale aktører, ressourcer og aktiviteter
i 2014 (jf. § 9c i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., nr.
226 af 4. marts 2014). I notatet er inddraget VEU-centrenes afrapporteringer af
udviklingskontrakten for 2014, hvor resultatmål 3 omhandler samspil mellem
VEU-indsatsen og den regionale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette
samspil vil i notatet blive omtalt som det regionale samspil.
De seneste års afrapporteringer har vist, at samspillet mellem VEU-indsatsen
og beskæftigelses- og erhvervsindsatsen gradvist er blevet bedre funderet,
VEU-centrene som én indgang til voksen- og efteruddannelse vinder støt og
stabilt indpas. Denne tendens fortsætter i 2014, hvor samspillet fortsat har
fremgang. Således har alle VEU-centrene nået de opsatte mål for samarbejde
med beskæftigelsesregioner, jobcentre, vækstfora m.fl., og stort set alle VEUcentre deltager desuden i formaliserede samarbejdsfora med henblik på strategiske drøftelser om samspillet mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse.
Hvor der tidligere har været forholdsvis store forskelle i graden af det regionale
samspil, som de enkelte VEU-centre deltager i, er der nu større lighed imellem
de enkelte VEU-centre og det regionale samspil, som de har fået etableret.
Metodiske udfordringer
Som nævnt tager notatet udgangspunkt i VEU-centrenes egne indrapporteringer om det regionale samspil. Ligesom tidligere år er der en vis forskel mellem
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VEU-centrene med hensyn til både, hvad, der forstås som regionale projekter,
og hvordan disse indrapporteres.
Dette skaber en række metodiske udfordringer i forhold til behandlingen af de
indkomne oplysninger, og notatet skal derfor ikke læses som en facitliste. Derimod giver notatet en indikation på retningen for VEU-centrenes regionale
samspil i 2014 og udviklingen i forhold til tidligere år på baggrund af VEUcentrenes egne indrapporteringer.
Da der som sagt er meget stor forskel på, hvordan og med hvilket budget
VEU-centrene indrapporterer et VEU-center projekt, undlades det i år at påføre budgetter for de enkelte projekter i bilag 1. Dette gøres for at undgå at give
et misvisende billede af, hvor mange projektmidler VEU-centrene har andel i.
For eksempel kan der stå et stort socialfondsprojekt på listen over projekter
med et tocifret millionbeløb, hvor VEU-centret måske kun har andel i en meget lille del af beløbet. Det kan let komme til at se ud som om, at VEUcentrene har adgang til betydelig flere projektmidler end, hvad der faktisk er
tilfældet. Ministeriet har forsøgt at få VEU-centrene til at notere, hvor stor en
andel af eventuelle projektmidler, der går direkte til VEU-centrene, så der kunne gives et mere reelt billede. Tilbagemeldingen fra flere af VEU-centre er dog,
at det er svært for dem at komme med den oplysning pga. deres deltagelses
karakter, og/eller fordi VEU-centrene ofte er repræsenteret af forskellige partnerskoler, hvorfor det er vanskeligt at opgøre en samlet andel for VEU-centret.
Hvem samarbejdes der med og hvordan?
Det regionale samspil foregår fortsat på mange forskellige niveauer med mange
forskellige regionale aktører. Der er forskellige former for samarbejder, hvor
VEU-centrene indgår i roller som strategisk partner, projektholder, projektpartner eller har en rådgivende funktion, og der er samarbejder, der er formelle,
og andre, der er uformelle og mere ad hoc prægede. Derudover kan samarbejderne tage form af egentlige projekter, netværk, analyseindsatser etc.
VEU-centrene har også mulighed for at udpege tilforordnede uden stemmeret
til deres Centerråd for at understøtte et tættere samarbejde med regionale aktører på erhvervs-, beskæftigelses- eller uddannelsesområdet. Allerede i dag har
flere VEU-centre tilforordnede i deres Centerråd fra fx Regionsråd, Regionale
beskæftigelsesråd, jobcentre, oplysningsforbund m.fl.
Nedenstående figurer viser fordelingen af VEU-centrenes primære regionale
samarbejdspartnere for 2012-2014.
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Figur 1: VEU-centrenes primære samarbejdspartnere 2012-2014
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Som figuren viser, har samtlige 13 VEU-centre fortsat i 2014 en eller anden
form for samarbejde med beskæftigelsesregionerne, jobcentre og akasser/fagforeninger, og alle VEU-centrene har også i 2014 et samarbejde med
regionerne/vækstfora. Den store forskel fra 2013 til 2014 er samarbejdet med
lokale beskæftigelsesråd. I 2013 havde 4 af VEU-centrene en form for samarbejde med de lokale beskæftigelsesråd – i 2014 har samtlige VEU-centrene
oparbejdet en form for samarbejde med dem. 1 Der er sket en lille stigning i
forhold til samarbejdet med oplysningsforbund og væksthuse, mens der er sket
et mindre fald i samarbejdet med erhvervsråd og Netværkslokomotivet.
Generelt er aktører på beskæftigelsesområdet stærkt repræsenteret blandt
VEU-centrenes primære samarbejdspartnere.
Alle VEU-centrene indgår nu i forskellige netværk og fora med andre regionale
aktører, hvor der for eksempel sker videndeling, opsamling på analyser og planlægning af fælles indsatser. Disse samarbejdsfora sker primært med Vækstfora
og Beskæftigelsesregionerne, men der er også flere faste samarbejdsfora med
jobcentre og a-kasser. Det har tidligere været en udfordring for flere VEUcentre at bidrage til det regionale samspil på det mere strategiske plan, men i
2014 deltager stort set alle VEU-centre i formaliserede samarbejdsfora med
henblik på strategiske drøftelser om samspillet mellem uddannelse, erhverv og
De regionale beskæftigelsesråd (RBR) og de lokalebeskæftigelsesråd (LBR) blev fra
2015 erstattet af de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), hvilket er afspejlet i
VEU-centrenes udviklingskontrakt for 2015.
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beskæftigelse. For eksempel har VEU-centrene i Region Sjælland indgået en
samarbejdsaftale med Vækstforum Sjælland og Det regionale Beskæftigelsesråd
Hovedstaden og Sjælland, som danner grundlag for et forpligtende samarbejde
på politisk og operationelt niveau mellem de tre parter med henblik på at styrke
samspillet mellem den arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske indsats, og alle VEU-centrene i Region Syddanmark indgår i et Dialogforum med
repræsentanter fra vækstforum og beskæftigelsesregionen, hvor samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske initiativer drøftes, herunder aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet.
Hvilke midler og emner samarbejdes der om?
I dette afsnit tages der udgangspunkt i de større regionale projekter, som VEUcentrene deltager i.
I henhold til VEU-centrenes egne indberetninger har de i 2014 deltaget i 52
større samarbejdsprojekter enten som projektholder eller projektpartner, hvilket er lidt færre end i 2013, men flere end i 2012. Dette udsving skal dog også
ses i forhold til, at nogle projekter kan blive indrapporteret eller indskrevet som
et projekt det ene år, men som flere delprojekter året efter jævnfør de nævnte
metodiske udfordringer.
Størstedelen af projekterne, 18 ud af 52, bliver primært finansieret af EUmidler særligt Socialfondsmidler. 11 projekter bliver finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje (TUP), ca. 5 projekter bliver
primært finansieret af andre statslige midler og ca. 8 projekter bliver finansieret
af midler fra enten regionerne eller beskæftigelsesregionerne. Derudover er der
et par enkelte projekter, hvor midlerne primært stammer fra lokale beskæftigelsesråd, jobcentre eller skolerne selv.
Figur 3 viser, hvilke emner projekterne omhandler. Det fremgår, at langt størstedelen af projekterne har fokus på ”Rådgivning og vejledning af virksomheder og medarbejdere”, ”Uddannelsesleverance og (fremtidige) kompetencebehov” samt ”Ledige” I 2013 var der også fokus på de to første emner, men der
er sket en markant stigning i forhold til antallet af projekter vedrørende ”Ledige” i forhold til 2013. Den store forskel på antal projekter i forhold til emnet
”Rådgivning og vejleding af virksomheder og medarbejdere” fra 2013 til 2014
skyldes primært, at det store socialfondsprojekt KompetenceMidt 2.0 i Region
Midtjylland i 2013 blev indskrevet som flere delprojekter, mens det i 2014 er
blevet indskrevet som et overordnet projekt. Emnet ”RKV/IKV” ligger fortsat
ret stabilt.
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Figur 2: Fordelingen af projekterne på emner for 2012 - 2014.
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VEU-centrenes regionale samspil i de enkelte regioner
I tidligere notater til VEU-rådet om VEU-centrenes regionale samspil blev de
13 VEU-centre indplaceret i tre grupper afhængigt af niveauet af deres regionale samarbejde. Da alle VEU-centrene efterhånden har opnået rigtig gode resultater i forhold til det regionale samspil, giver det ikke længere mening at lave
denne opdeling. I stedet følger en kort sammenfatning af kendetegnene ved
VEU-centrenes regionale samspil opdelt i de fem regioner. De regionale samarbejdsprojekter står beskrevet i bilag 1.
I sammenfatningen bliver det også beskrevet, hvordan VEU-centrene har præsteret i forhold til resultatmål 3 om det regionale samspil i deres udviklingskontrakt for 2014, hvor de bliver målt på følgende 5 indikatorer:
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3.1
Der er lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige.
3.2
Der er etableret samarbejde med beskæftigelsesregionerne og de
regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet.
3.3
Der samarbejdes med regionale aktører på erhvervsområdet som
bl.a. vækstfora om gennemførelse, herunder finansiering af projekter
og/eller analyser.
3.4
Der deltages i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem
erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
3.5
VEU-centret har og gør brug af en samlet intern strategi for
VEU-centrene i regionen i forhold til samarbejdet med de regionale aktører
inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
Region Hovedstaden
I Region Hovedstaden ligger VEU-center Hovedstaden og Bornholm og VEUcenter Nordsjælland.
VEU-centrene samarbejder med alle jobcentre i regionen samt en stor del af de
lokale beskæftigelsesråd. Der er blevet gennemført forskellige projekter med
jobcentrene om opkvalificering af ledige og samarbejde med flere fagforeninger
og a-kasser om bl.a. vejledningsarrangementer. VEU-center Nordsjælland har
for eksempel et samarbejde om screening og test i forhold til FVU med alle
jobcentrene i deres dækningsområde.
Begge VEU-centre har fået etableret et samarbejde med beskæftigelsesregionen
gennem forskellige projekter. VEU-center Hovedstaden og Bornholm har bl.a.
udviklet uddannelsesdage for ansatte på jobcentre i et projekt om ufaglært til
faglært i samarbejde med beskæftigelsesregionen, og VEU-center Nordsjælland
har bl.a. samarbejde med beskæftigelsesregionen om de store byggeprojekter i
regionen. Derudover er der planlagt fire årlige møder mellem beskæftigelsesregion Sjælland og de fire VEU-centre inden for regionen.
VEU-centrene har også opnået et godt samarbejde med Vækstforum om gennemførelse af forskellige projekter og for eksempel er VEU-center Hovedsta-
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den og Bornholm repræsenteret i Vækstfora under Bornholms Regionskommune, og VEU-center Nordsjælland har haft et samarbejde med vækstforum
Hovedstaden m.fl. om bedre tilpasning af uddannelsesindsatsen til brugernes
og arbejdsmarkedets behov for voksen- og efteruddannelse. VEU-center
Nordsjælland har også samarbejdet direkte med andre regionale aktører på erhvervsområdet som paraplyorganisationen C4 2 og virksomhedsnetværket F5 3.
Generelt er der opstået et tættere samarbejde mellem VEU-center Nordsjælland og VEU-center Hovedstaden og Bornholm, og de planlægger at implementere en fælles strategi for det regionale samarbejde i løbet af 2015.
VEU-centrene i Region Hovedstaden har 90 % resultatopnåelse i forhold til
resultatmål 3 i midtvejsrapporteringen af deres udviklingskontrakter 2014-2015.
De har ikke opnået det opstillede mål for indikator 3.4, da de kun i meget begrænset omfang har deltaget i formaliserede samarbejdsfora med regionale og
lokale aktører, der har resulteret i strategiske drøftelser om samspillet mellem
erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
Region Sjælland
I Region Sjælland ligger VEU-center Vestsjælland og VEU-center Øst og Øerne.
VEU-centrene samarbejder med samtlige jobcentre i regionen samt flere lokale
beskæftigelsesråd, a-kasser og fagforeninger. Samarbejdet fungerer på mange
forskellige niveauer og temaer. For eksempel deltager VEU-center Øst og
Øerne i et a-kasse netværk, hvor der afholdes møder 4 gange årligt, hvor der
bl.a. drøftes jobrotationsmuligheder og -projekter
VEU-centrene deltager i flere forskellige projekter med både beskæftigelsesregionen og Vækstforum med fokus på at styrke samspillet mellem det arbejdsmarkeds-, erhverv- og uddannelsespolitiske område. VEU-centrene har et tæt
internt samarbejde og har udarbejdet en fælles strategiaftale for det regionale
samspil i regionen.
På det strategiske niveau har VEU-centrene som tidligere nævnt indgået en
samarbejdsaftale med Vækstforum Sjælland og Det regionale Beskæftigelsesråd
Hovedstaden og Sjælland, som ligger i forlængelse af de vækstpartnerskabsaftaC4 er en paraplyorganisation inden for erhverv, handel, kultur, turisme og uddannelse
etableret af Hillerød Kommune)
3 F5 er et virksomhedsnetværk i Halsnæs Kommune
2
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ler, som regeringen har indgået med regionen for 2014-2016. Aftalen danner
grundlag for et forpligtende samarbejde på politisk og operationelt niveau mellem de tre parter med henblik på at styrke samspillet mellem den arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske indsats. Denne samarbejdsaftale understøtter indsatsen og er målrettet den regionale udviklings- og vækststrategi
for 2015-2018. Derudover har VEU-centrene indgået en fælles samarbejdsaftale med Vækstforum Sjælland om strategisk samarbejde inden for områder med
fælles relevans.
VEU-centrene i Region Sjælland har 100 % resultatopnåelse i forhold til resultatmål 3 i midtvejsrapporteringen af deres udviklingskontrakter 2014-2015.
Region Syddanmark
I Region Syddanmark ligger VEU-center Fyn, VEU-center Syd, VEUcenter Vest og VEU-center Trekantsområdet.
VEU-centrene har et velfunderet internt samarbejde og har udarbejdet en fælles strategi for deres samarbejde med de regionale aktører inden for erhvervsog beskæftigelsesområdet. De samarbejder på nuværende tidspunkt med alle
jobcentrene i regionen samt flere af de lokale beskæftigelsesråd. Derudover er
der samarbejde med en række relevante a-kasser og fagforeninger. Samarbejdet
tager bl.a. form af konkrete projekter og netværk. For eksempel deltager VEUcenter Fyn i et netværk med jobcenterchefer og lokale og regionale jobrotationsnetværk, VEU-center Syd har i samarbejde med de fire lokale beskæftigelsesråd udarbejdet og gennemført et virksomhedsrettet opkvalificeringsforløb
inden for brancher med særlige kompetencekrav, VEU-center Trekantsområdet er repræsenteret i tre lokale beskæftigelsesråd og VEU-center Vest har jobcentrene repræsenteret i VEU-centrets styregruppe.
I forhold til beskæftigelsesregionen er der oparbejdet et forholdsvis tæt samarbejde, der primært tager form af konkrete projekter, fælles arrangementer eller
netværk. De deltager bl.a. i arbejdsgrupper/analyser med beskæftigelsesregionen inden for bygge/anlæg og industri og samarbejder om udarbejdelse af fælles nyhedsbreve til alle relevante aktører inden for beskæftigelses- og uddannelsesområdet. VEU-centrene har også opnået et tæt samarbejde med aktørerne
på erhvervssiden primært Vækstforum og Væksthuset om forskellige projekter
og samarbejdsfora. Der har bl.a. været gennemført dialog med Væksthus Syd
om strategisk samarbejde i forhold til kommende projekter.
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Alle VEU-centrene indgår som tidligere nævnt i Dialogforum med repræsentanter fra vækstforum og beskæftigelsesregionen, hvor samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske initiativer drøftes, herunder
aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet.
VEU-centrene i Region Syddanmark har 100 % resultatopnåelse i forhold til
resultatmål 3 i midtvejsrapporteringen af deres udviklingskontrakter 2014-2015.
Region Midtjylland
I Region Midtjylland ligger VEU-center MidtØst, VEU-center MidtVest og
VEU-center Østjylland.
VEU-centrene har udarbejdet en fælles strategi i forhold til samarbejdet med
de regionale aktører og er aktive medspillere i forhold til tilblivelsen af regionernes strategier på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. For
eksempel har VEU-centrene en repræsentant i Vækstforum og har bidraget
med indspil til Vækstforums handlingsplan for 2015 om to forskellige programmer, som begge har fokus på styrket samspil mellem de tre politikområder. De har også været med til at påvirke regionens erhvervsudviklingsstrategi
2014-2020, hvor uddannelse er blevet et af de prioriterede områder. Også i
Vidennetværket 4 og i Det Regionale Kompetenceråd 5 har VEU-centrene deltaget i arbejdet med at sikre et samspil mellem de tre politikområder.
Der er samarbejde med alle jobcentre i regionen og størstedelen af de lokale
beskæftigelsesråd samt a-kasser og fagforeninger. I samarbejdet har der bl.a.
været fokus på jobrotation, dækning af uddannelsesbehov og vejledningskoordinering, og det har fungeret både på det strategiske og det operationelle niveau.
VEU-centrene i Region Midtjylland har 100 % resultatopnåelse i forhold til
resultatmål 3 i midtvejsrapporteringen af deres udviklingskontrakter 2014-2015.
Region Nordjylland
I Region Nordjylland ligger VEU-center Nord og VEU-center Aalborg
Himmerland.
I Vidennetværket sidder repræsentanter fra beskæftigelsesrådet, regionen og jobcentrene. Vidennetværkets formål er at foranledige relevante analyser inden for de tre politikområder; uddannelse, erhverv og beskæftigelse.
5 I kompetencerådet sidder repræsentanter fra vækstfora, beskæftigelsesråd, arbejdsmarkeds parter og kommuner. Kompetencerådets formål er blandt andet at fremme
muligheden for tværgående regionale aktiviteter.
4
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De to VEU-centre har en fælles strategi i forhold til samarbejdet med de
regionale aktører, og de samarbejder med samtlige jobcentre i regionen
og flere lokale beskæftigelsesråd. Der samarbejdes bl.a. med jobcentre
om vejledning samt etablering af afklaringsforløb indeholdende FVU
tests og kompetencevurdering. Samarbejdet med de lokale beskæftigelsesråd har indtil videre primært båret præg af projektsamarbejde.
VEU-centrene deltager i flere formaliserede samarbejdsfora, som har
resulteret i strategiske drøftelser og konkrete initiativer omkring samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Fx deltager VEU-center Aalborg/Himmerland i en styregruppe under Vækstforum med henblik på udarbejdelse af den kommende regionale udviklings- og vækststrategi, der understøttes af en fælles regional uddannelsesstrategi for voksne kortuddannede, og begge centre indgår i både følge- og styregruppe i Region Nords FremKom analyse om fremtidens
kompetencebehov i regionen, hvor strategiske aktører inden for de tre
politikområder samarbejder for at skabe et godt grundlag for en sammenhængende indsats for at arbejdsstyrken har de rette kompetencer.
VEU-centrene har sammen med beskæftigelsesregionen, regionen og det
regionale beskæftigelsesråd udformet en fælles uddannelsesstrategi.
VEU-centrene i Region Nordjylland har 100 % resultatopnåelse i forhold til
resultatmål 3 i midtvejsrapporteringen af deres udviklingskontrakter 2014-2015.

BILAG 1 Oversigt over større regionale projekter, som VEU-centrene deltager i, sorteret efter primær finansieringskilde
Titel
Fra Ufaglært til Faglært

Styrket arbejdsudbud og kompetenceløft gennem jobrotation

Primær finansieringskilde
Beskæftigelsesregion
Hovedstaden og Sjælland
Beskæftigelsesregion
Hovedstaden og Sjælland

Projekt "På vej mod job i bygge- og Beskæftigelsesregion
anlægsbranchen"
Syddanmark

ProjektEmne
Styrelsen for Undervisning og Deltagere
periode
Kvalitet
01.07.2013- RKV/GVU inden for områderne Hotel og Restau- Jobcenter Bornholm, Campus Bornholm og Marselis30.06.2014 rant, Bygge og Anlæg,Frederiksholms
Transport og Lager
borg konsulenter
Kanalsamt
25
SOSU/pædagogmedhjælper
1220 København K
01.11.2013- Opkvalificering af ledige
primært byggeJobcenter Holbæk har projektet. EUC NordvestsjælTlf. indenfor
3392 5000
01.12.2014 anlæg. Midler: jobrotation
og
uddannelse.
Mål:
at
få
land og Kompetenceporten er partnere.
Fax 3392 5567
ledige i uddannelse eller
job
E-mail stuk@stukuvm.dk
01.09.2014- Langtidsledighedsprojekt
inden for Bygge og Anlæg VEU-center Trekanten, VEU-center Vest og VEUwww.stukuvm.dk
31.12.2014 i de sydjyske jobcentreCVR
i samarbejde
med de sydjy- center Syd samt jobcentre i de respektive VEUnr. 29634750
ske VEU-centre
centreopland

Pulje til jobrettet opkvalificering af
langtidsledige

Beskæftigelsesregion
Syddanmark via jobcentrene

01.08.2014- Vurdering (IKV) og opkvalificering af langtidsledi31.12.2014 ge til områder med gode jobmuligheder

Opkvalificering af langtidsledige
ved hjælp af IKV

Beskæftigelsesregionens Majlangtidsledighedspulje
december
2014

Fynboer der gnistre

Beskæftigelsesregion
Syddanmark

28. maj 2015
Sags nr.:
Vurdering og opkvalificering af langtidsledige til
017.46V.571
områder med gode jobmuligheder

VEU-center Fyn, VEU-center Trekantsområdet,
VEU-center Vest og VEU-center Syd
Jobcenter Odense og Jobcenter Langeland er projektholdere, forankring af projektet i VEU-center Fyn.

September Opkvalificering af ledige til imødegåelse af forgæves Projektet er forankret i AMU-Fyn.
- november rekruttering inden for svejseområdet
2014
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SAFIR

Den Europæiske Regionalfond + REM midler (Regionale udviklingsmidler)

Maj 2012 december
2014

At introducere mindre virksomheder i Region Syddanmark for en ny metode til at opnå øget effektivisering ved hjælp af automatisering

Projektholder er Blue Ocean Robotics.
Partnerkredsen betår af :DanRob A/S, Staalcentrum,
Gibotech A/S, TriVision A/S, DS Håndværk & Industri, RoboTool A/S, Syddansk Universitet, Institut for
Marketing og Management og Schunk Intec A/S.
Netværkspartner: Tietgen KompetenceCenter

Automation i Syd

Den Europæiske Regionalfond + REM midler (Regionale udviklingsmidler)

Maj 2012 - Det overordnede formål med "Automation i Syd"
marts 2015 er at genskabe styrken i produktionsvirksomhederne i Region Syddanmark gennem strategisk automatiseret produktion som en altafgørende forudsætning for opnåelse af en konkurrencedygtig, fleksibel
og agil produktion.

KompetenceMidt 2.0

Den Europæiske Socialfond

Ult. 2011 - Målet er at sikre mere og bedre efteruddannelse til VEU-center MidtVest, VEU-center Østjylland, VEUprimo 2015 primært SMV'er i Region Midtjylland via opsøgende center MidtØst
arbejde udført af konsulenter fra uddannelses-,
erhvervs- og beskæftigelsesområdet, som har et
indgående kendskab til arbejdsmarkedet og erhvervslivet i Region Midtjylland.

INNOVIRK, Den innovative
Virksomhed

Den Europæiske Socialfond, Vækstforum
Syddanmark

August
2010 oktober
2014

Innovation gennem opkvalificering af virksomhedens medarbejdere

Projektholder Udvikling Fyn Projektdeltagere, VEUCenter Fyn, VEU-Center Syd + div. uddannelsesinstitutioner, Kommuner samt netværksdeltagere af fynske
og syddanske virksomheder.

PowerPush

Den Europæiske Socialfond, Vækstforum
Syddanmark

Januar
2012 december
2014

Kompetenceudvikling af medarbejdere i SMV
inden for regionens tre definerede forretningsområder; bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation samt oplevelseserhverv

Projektholder Væksthus Syddanmark Projektdeltagere
SMV samt private og offentlige uddannelsesudbydere

Projektholder Teknologisk Institut. Partnerkredsen er
Alucluster, DIRA – Dansk Robot Netværk, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Syd Vest,
MMMI Syddansk Universitet, PKE Consult og Robocluster. Netværkspartner blandt andet: KOMP-AD
projektet, AMU Fyn og Tietgen KompetenceCenter
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Oplevelsernes Academy

Den Europæiske Socialfond, Vækstforum
Syddanmark

Januar
Kompetenceudvikling for oplevelse- og turister2009 hvervet i region Syddanmark
marts 2014

Projektholder Syddansk Turisme med bla. 26 uddannelsesinstitutioner som partnere

SAMVIRK

Den Europæiske Socialfond, Vækstforum
Syddanmark

01.01.2013- Kompetenceafdækning og -udvikling koblet til
31.03.2015 forretningsudvikling i 200 SMV'er i region Syddanmark.

EUC Syd/VEU-center Syd (projektholder), VEUcenter Fyn, VEU-center Trekantsområdet og VEUcenter Vest

IGA - Innovative GlobaliseringsAgenter

Den Europæiske Socialfond, Vækstforum
Syddanmark

September
2012 december
2014

Innovative Globaliserings Agenter; kompetenceProjektholder er TietgenSkolen/ Tietgen Kompetenudvikling i SMV i regionen. Fokus er innovation og ceCenter. Partnerkredsen består af: UCL, UC Syd,
globalisering samt efteruddannelse af medarbejdere, EASV, EAL, LAL og Svendborg Erhvervsskole
herunder VEU-målgruppen. Projektet har 220
virksomhedspartnere i regionen. Pt evalueres projektet af eksterne evaluatorer.

ZeroByg

Den Europæiske Socialfond, Vækstforum
Syddanmark

September
2012 december
2014

ZERO-BYG; kompetenceudvikling til håndværkere Projektholder EUC Syd. Partnere: CLEAN, Svendsom arbejder med energismarte løsninger.F24
borg Erhvervsskole, University College Syd, Syddansk
Universitet, Rationel, Velux, Servodan, Sønderborg
Kommune og Danske Bank

Bæredygtigt byggeri

EU Socialfondsmidler

1.9.201128-2-2014

Opkvalificering af regionen til bæredygtigt byggeri

VEU-center Vestsjælland (Selandia er projektholder),
VEU-center Øst og Øerne, erhvervsskoler, Dansk
Byggeri, Ingeniørhøjskolen, Videnscenter for Energirigtigt byggeri, Innobyg, Syddansk Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, Erhvervsakademiet
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Nye Veje Nye Jobs

EU Socialfondsmidler

1.10.201131.8.2014

Samspil mellem den regionale beskæftigelses- og
uddannelsesindsats

VEU-center Vestsjælland (Selandia er projektholder),
VEU-center Øst og Øerne.

Talentudvikling gennem transferspor

EU Socialfondsmidler

10.9.201231.12.2014

Identificere og udvikle talentforløb for unge

Selandia er projektleder, Mercantec, Tech College
Aalborg, Aalborg Handelsskole, Teknisk Skole Esbjerg, EUC Syd, IBC, Tietgensskolen, EUC Sjælland,
ZBC, Køge Handelsskole, Campus Bornholm, Håndværksrådet

Balance i kompetence- og jobudvikling

EU Socialfondsmidler

01.09.2013- Udvikling og afprøvning af modeller, metoder og
31.03.2015 koncepter til udarbejdelse af individuelle realkompetenceafklaringer op imod jobbeskrivelser i udvalgte virksomheder

Talenter i produktionsmiljøet

EU Socialfondsmidler

01.01.2014- Styrke produktionsvirksomheders konkurrencekraft Dansk produktionsunivers er leadpartner, Selandia er
31.12.2014 gennem talentudvikling og intrapreneurship
leverandør til projektet

Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder (KOMPAD)

EU's socialfond 50%,
10.9.2012statslig medfinansiering 31.12-2014
25% og egen medfinansiering 25%

30 demonstrationsprojekter om kompetencebaseret
automatisering eller digitalisering. 250 partnerskaber
med SMV'er. Spredning til 1000 virksomheder.
Fokus på de muligheder, som erhvervsskolerne har
for - med de øvrige aktører - at bidrage til den
ønskede udvikling og høste synergieffekter ved et
styrket samarbejde

Selandia (projektleder), EUC Nordvestsjælland og
EUC Sjælland

ZBC er leadpartner med Køge Handelsskole og EUC
Sjælland som medinitiativtagere. Derudover består det
nationale konsortie af 30 partnere herunder erhvervsskoler og erhvervakademier.
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Fra Ufaglært til Faglært på Rekordtid

EU-socialfond

2012-2014

Der udvikles en model gennem arbejde med RKV
og uddannelsesplanlægning til hurtigere at opnå
faglært status via en GVU.
01.06.
Strategisk kompetenceudvikling for langtidsledige
2012-31.12. nordjyder med henblik på beskæftigelse inden for
2014
vækstområder samt jobåbninger.

CPHWest (projektholder), Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU København og Nordsjælland, HF og
VUC Nordsjælland, TEC og KVUC
VEU-center Aalborg/Himmerland (AMU Nordjylland: projektholder) og VEU-center Nord samt alle
nordjyske jobcentre.

Kvalificering til nye job

EU-socialfond - Særskilt tilskud til virkningsevaluering på
485.000 kr. fra Beskæftigelsesregion Nordjylland inkl. medfinansiering på 25.000 kr. fra
hver af de to VEUcentre

Kompetenceløft til alle

Finansieret via VEUcenter, skolernes egne
konsulenter samt samarbejdspartnere

2013-2015

Jobcentre: Projektet "Kompetenceløft for alle (projektholder: Rovsing Management), regionens jobcentre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
Væksthuset, RegLab, VEU-center Nordsjælland,
VEU-center Vestsjælland, VEU-center København og
Bornholm og VEU-center Øst og Øerne

Rørlæggeruddannelsen og Vejen
frem

Jobcenter Aalborg,
01.01.2014- Bygge-/anlægsprojekter til jobcentrene i VEUjobcenter Vesthimmer- 30.09.2014 centrets dækningsområde.
land, jobcenter Rebild,
jobcenter Mariagerfjord
og Beskæftigelsesregion
Nordjylland

Projektet skal sikre 40.000 jobrotationsdage og
samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner

AMU Nordjylland ved VEU-center Aalborg/Himmerland, Jobcenter Aalborg, jobcenter
Vesthimmerland, jobcenter Rebild, jobcenter Mariagerfjord og Beskæftigelsesregion Nordjylland
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Få styr på kompetencerne

Jobcentrene Aalborg og 30.08.2010- Kortvarig, erhvervsrettet/almen kompetenceudvik- VEU-center Aalborg/Himmerland (projektholder:
Vesthimmerland
31.12.2014 ling som et led i en job-/uddannelsesplan, der brin- AMU Nordjylland), jobcentrene Aalborg og Vesthimger langtidsledige forsikrede tættere på beskæftigel- merland
se.

Forretningsplan for efteruddannelse på KTS

KTS

01.03.2014- Forretningsplan for efteruddannelse på KTS
31.09.2014

VEU-centret, 3F, Dansk Byggeri, Dansk Metal,
KVUC, Niels Brock, CPH West, TEC m.fl.

Proceshåndværkeren

KTS

01.03.2014- Minimere spild på byggepladser
31.09.2014

3F og Dansk industri

Afklaring af kompetencer

LBR midler

01.04.2014- Afklaringsværksteder for ledige ufaglærte over 30 år Jobcenter Slagelse er projektleder, VUC Vestsjælland
31.12.2014 i Slagelse Kommune. Formålet er at få ledige afkla- Syd og Selandia er leverandører
ret, FVU testet og lavet en plan for deres videre
forløb - fx IKV op imod en given uddannelse

LEAN VET

Leonardo midler (EU)

2012-2014

At gennemføre Lean-processer på kontakt, vejledning, RKV og administration ifm. GVU

TAKK (Finland), CPH West (DK), City College
Brighton (UK), Alfa College (Holland), Göteborg
kommune (SWE, projektholder)

2012-2014

LKV er et af 7 initiativer inden for rammen af
regeringens og Enhedslistens aftale om en styrket
indsats for ordblinde og læse-/stavesvage. Fokus er
at virksomheder og medarbejdere får øget kendskab
til bl.a. mulighederne for uddannelse for medarbejdere med utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder.

3F (projektholder). Uddannelsesinstitutioner under
VEU-center Øst og Øerne og VEU-center Vestsjælland samt AOF Sjælland spiller en meget central rolle
for aktiviteterne i projektet i hhv. styregruppe, projektgrupper og gennemførelse.

LKV - læsning og kommunikation i Pulje fra Finanslov
virksomheder
2012
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LKV - læsning og kommunikation i Pulje fra Finanslov
virksomheder
2012

2012-2014

LKV er et af 7 initiativer inden for rammen af
regeringens og Enhedslistens aftale om en styrket
indsats for ordblinde og læse-/stavesvage. Fokus er
at virksomheder og medarbejdere får øget kendskab
til bl.a. mulighederne for uddannelse for medarbejdere med utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder.

3F er projektholder, men projektet er ikke forbeholdt
3F'ere eller 3F virksomheder - og etableret med en
National Styregruppe og 5 regionale styregrupper (en
for hver 3F region) med de vigtigste regionale aktører

LKV - læsning og kommunikation i Pulje fra Finanslov
virksomheder
2012

2012-2014

LKV er et af 7 initiativer inden for rammen af
3F (projektholder), AOF, VUC Nordsjælland, VUC
regeringens og Enhedslistens aftale om en styrket
Hvidovre/Amager m.fl.
indsats for ordblinde og læse-/stavesvage. Fokus er
at virksomheder og medarbejdere får øget kendskab
til bl.a. mulighederne for uddannelse for medarbejdere med utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder.

Læsning og Kommunikation i
virksomheden - LKV projektet

Pulje fra Finanslov
2012

2012-2014

LKV er et af 7 initiativer inden for rammen af
VEU-centrene i Region Syddanmark inkl. VUC plus
regeringens og Enhedslistens aftale om en styrket
øvrige FVU-udbydere, herunder AOF, Netværksloindsats for ordblinde og læse-/stavesvage. Fokus er komotivet, Jobinvest, m.fl.
at virksomheder og medarbejdere får øget kendskab
til bl.a. mulighederne for uddannelse for medarbejdere med utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder.

Horisontal Innovation gennem
kompetenceudvikling

Pulje åbne midler fra
Vidensskabsministeriet

1.1.201231.12.2014

Innovation i uddannelsesområdet

Beskæftigelsesregion Hovedstaden
og Sjælland

Puljemidler

01.06.2014- Opkvalificering af ledige ufaglærte i Region Sjælland BHRS er projektleder med de sjællandske bygge- og
31.12.2014 med 6 ugers forløb inden for bygge- og anlægsom- anlægsskoler som leverandører
rådet

VEU-center Vestsjælland (Selandia er projektpartner).
Syddansk Universitet er projektholder
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Vild med dansk

Region Hovedstaden

01.01.2014- Udvikling af turboforløb til unge med under 02 i
31.12.2016 dansk og matematik.

KVUC er projektholder, men resultaterne forventes
udbredt i løbet af perioden til alle regionens VUC'er,
EUD'er og jobcentre/UU'er

Jobrotationsprojekt for servicemedarbejdere på sygehusene i Region Sjælland

Region Sjælland

2014-

Alle erhvervsskoler med serviceassistenuddannelsen i
Region Sjælland (CELF, EUC Sjælland og UCR) Derudover er projektet repræsenteret via VUC og 6 jobcentre i området.

Vækst og effektivisering gennem
Kompetenceudvikling
Opkvalificering til nye job

Regionale midler

1.9.2013Kompetenceudvikling ift. automatisering
31.12.2014
01.04.2014- Afklaringsværksteder og opkvalificering for ufag31.12.2014 lærte ledige over 30 år i henholdsvis Slagelse- og
Næstved kommuner, der ønsker job inden for
bygge- og anlægsområdet

VEU-center Vestsjælland er partner til projekter, hvor
VEU-center Østjylland er leadpartner
Jobcenter Slagelse er projektleder og koordinerer med
jobcenter Næsteved, EUC Sjælland og Selandia er
leverandører

Professionel skriftlig afmelding hos SCK (midler fra OPUKøbenhavns Fængsler
puljen)

01.05.2013- En styrkelse af den skriftlige kommunikation mel31.06.2014 lem fængselsfunktionærerne internt og med ledelsen om hændelser i løbet af en vagt

Københavns fængsler, Floris Consult, Råd om uddannelse v/ Susan Møller og VUF

IKV som afsæt for flere tosprogede TUP 2012 midler
i AMU

2012-2014

Fokus på udvikling af redskaber og metoder, der
kan understøtte, at flere tosprogede kursister vil
benytte AMU

VEU-center Øst og Øerne samt Næstved Sprog- og
Integrationscenter

Kvalitetssikret IKV - et bidrag til
løft fra ufaglært til faglært

Ultimo
2011medio
2015

Projektets formål er at skabe én indgang til IKV og
derved opnå en højere og mere ensartet kvalitet i
IKV i AMU, en større efterspørgsel efter IKV i
AMU og en øget aktivitet på IKV i AMU i Region
Midtjylland.

VEU-center Østjylland, VEU-center MidtVest, VEUcenter MidtØst

Regionsmidler

TUP 2012 midler

Ca. 800 medarbejdere i serviceafdelingerne på Regionernes sygehus skal opkvalificeres til serviceassistenter (faglærte) via bl.a. merituddannelse, GVU,
Voksenlærlinge, FVU og AMU formentlig omkring
½-1 års uddannelse pr. person
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Systematisk brug af Åbent værksted TUP 2013 midler

02.09.2013- Fokus på udvikling af redskaber og metoder, der
31.05.2015 kan understøtte brugen af åbent værksted i AMU

BAI (projektejer). Aarhus Tech, AMU-vest, Roskilde
Tekniske Skole, CELF, Københavns Tekniske skole,
Herningsholm Erhvervsskole.

Systematisk Uddannelsesløft med
AMU

TUP 2013 midler

2013-2014

Systematisk Uddannelsesløft af faglærte og ufaglær- VEU-center Nordsjælland (projektholder), VEUte via kombination af uddannelsespakker og læcenter Øst og Øerne, Erhvervsskolen Nordsjælland,
ringskontrakter i samarbejde med virksomheder
SOPU, Handelsskolen København Nord, ZBC, Roskilde Tekniske Skole, SOSU Sjælland.

Systematisk anvendelse af voksenog efteruddannelse gennem helhedsorienteret rådgivning

TUP 2013 midler

Medio
2013medio
2015

Projektet skal øge virksomhedernes systematiske
anvendelse af voksen- og efteruddannelse gennem
rådgivning og helhedsorienteret, systematisk uddannelsesplanlægning, der har afsæt i virksomhedernes samlede udviklingsbehov. Projektet har
afsæt i Vækstlagsanalysen samt i de opnåede erfaringer ifm. gennemførelsen af det fælles TUP 2010
projekt ”Perspektiverende behovsafdækning”.

Større fleksibilitet og kvalitet via
digital læring i AMU

TUP 2014 midler

01.09.2014- Fokus på udvikling af redskaber og metoder, der
30.06.2016 kan understøtte brugen af digital læring i AMU

HAKL (projektejer), Tietgen KompetenceCenter,
Niels Brock, Århus Købmandsskole, Aalborg Handelsskole, BIC, Tradium, CELF, Rybners, CPH West,
UCH, ZBC og Learnmark

Fokus på tosprogede AMUdeltageres motivation og læringsudbytte

TUP 2014 midler

2014-2016

Fokus på at kvalificere AMU-undervisningen for
tosprogede.

Næstved Sprog- og Integrationscenter samt VEUcenter Øst og Øernes partsinstitutioner.

Før-fasen - en integreret del af
AMU

TUP-midler 2012

3.9.201228.2.2014

IKV i AMU

VEU-center Vest (Selandia som projektpartner), VEUcenter MidtØst, VEU-center Aalborg/Himmerland
(projektholder)

VEU-center MidtVest, VEU-center Østjylland, VEUcenter MidtØst

20
Vurdering af kunne mod nye job

TUP-midler 2012

Fra Plan til Udvikling

TUP-midler 2012

SMART med AMU - synlig med
andre relevante teknologier

TUP-midler 2013

3.9.201228.2.2014
September
2012 juni 2014

Prioritering af IKV-indsatsen
Mere systematisk anvendelse af individuel kompetencevurdering i AMU - udvikling af nye fælles
metoder, redskaber og praksis.

VEU-center Vestsjælland (Selandia som projektleder),
VEU-center Øst og Øerne
Projektholder Svendborg Erhvervsskole, VEU-Center
Fyn, Deltagere: VEU-Center Syd, VEU-Center Trekantområdet, VEU-Center Vest

2.9.201331.12.2014

Udvikle og afprøve markedsføringsmateriale/informationsmæssige tiltag via digitale medier
rettet mod AMU-målgruppen

Selandia er projektleder, EUC Nordvestsjælland, Roskilde tekniske skole, Uddannelsescenter Slagteriskolen
i Roskilde og Erhvervsakademi Sjælland

Undersøgelse om erhvervsskolernes
erfaringer med 6 ugers jobrettet
uddannelse
August 2015
Danske Erhvervsskoler – Lederne (DE-L) har i juni 2015 gennemført en undersøgelse om erhvervsskolernes
udbud og aktivitet af 6 ugers jobrettet uddannelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de landsdækkende
positivlister fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvor der indgår lister for
uddannelsesforløb af både 6 uger og over 6 ugers varighed.
DE-L har gennemført undersøgelsen for at følge op på erhvervsskolernes arbejde med og kommentarer til
arbejdet med de landsdækkende positivlister over uddannelsesforløb, som udmønter
beskæftigelsesreformens muligheder for 6 ugers jobrettet uddannelse til ufaglærte og faglærte. I
undersøgelsen indgår også erhvervsskolernes vurdering af, om uddannelsesforløbene bidrager med
relevante kompetencer i forhold til jobåbninger og målgruppens behov, samt evt. forslag til hvordan
positivlisterne relevans kan optimeres.
Undersøgelsen er gennemført af projektkonsulent Stine Holm og uddannelseskonsulent Mie Poulsen.

Datagrundlag
Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i juni måned og omfatter
både merkantile, tekniske- og kombinationsskoler og en spredning på både større og mindre AMUudbydere. I alt 50 medlemsskoler har svaret på undersøgelsen, 48 har besvaret spørgsmålene og 2
medlemsskoler har tilkendegivet, at de ikke udbyder 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb. Ud af 63
medlemsskoler giver det en samlet svarprocent på 79 %.
Da undersøgelsen ikke omfatter samtlige erhvervsskoler, er der sandsynligvis udbudt lidt flere og
gennemført lidt flere uddannelsesforløb end angivet, men på baggrund af deltagelsen af 79 % i
undersøgelsen, vurderer vi, at undersøgelsen er repræsentativ for erhvervsskolernes erfaringer med 6
ugers jobrettet uddannelse.
Undersøgelsen skelner mellem udbudte uddannelsesforløb, gennemførte hele og dele af
uddannelsesforløb. Undersøgelsen omfatter ikke antal deltagere på de enkelte kurser, og antallet af
deltagere på uddannelsesforløbene kan således ikke aflæses.
Uddannelsesforløbene på positivlisterne indenfor SOSU-området indgår ikke i denne undersøgelse, det er
udelukkende de 143 tekniske og merkantile uddannelsesforløb, som erhvervsskolerne kan udbyde.
De indhentede data fremgår af vedhæftede bilag ”6 ugers jobrettet – udbud og aktivitet”.
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Analyse af udbudte og gennemførte uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb på 6 uger

Af de 143 uddannelsesforløb har erhvervsskolerne i 1. halvår 2015 udbudt 111. Vi vurderer, at det er et
rigtig godt resultat med udbud af 78 % af de mulige uddannelsesforløb. Vurderingen skal ses på baggrund
af den korte implementeringsfase, den koordinering og det samarbejde mellem skolerne, der nødvendigvis
skal ligge til grund for udbuddet. Samarbejdet er nødvendigt idet flere af uddannelsesforløbene går på
tværs af skolernes godkendelser. Det betyder, at enten skal skolerne lave aftaler om udlagt undervisning, så
uddannelsesforløbet tilrettelægges på een skole – eller udbuddet skal koordineres tidsmæssigt, hvis den
ledige skal have gode muligheder for at tage et uddannelsesforløb, der foregår på to eller flere geografisk
adskilte skoler.
Vi vurderer det ligeledes positivt, at der er gennemført 64 hele uddannelsesforløb, som et resultat af
skolernes arbejde med implementeringen af ordningen internt og eksternt mellem skolerne, i VEUcentrene og med eksterne aktører, som typisk omfatter flere jobcentre for de enkelte erhvervsskoler.
Der er gennemført flere dele af uddannelsesforløbene, 80 i alt, og det er formodentlig begrundet i
specifikke kompetencer, som den enkelte ledige har behov for, typisk indenfor svejseområdet eller hvis et
mindre antal kurser vurderes til at være tilstrækkeligt til det ønskede jobområde.
De indhentede data er ikke gjort op på antal kursister, hvorfor ovenstående ikke kan sidestilles med, at der
er flere ledige, der har gennemført dele af forløb end hele forløb. Ledige og beskæftigede kan deltage i de
samme kurser, så der er behov for en opgørelse med denne skelnen for at vurdere, hvorvidt f.eks. flere
ledige ikke benytter sig af rettigheden til alle 6 ugers jobrettet uddannelse.
Repræsentanterne fra erhvervsskolerne skønner, at der gennemføres 92 hele uddannelsesforløb i 2. halvår
2015, en aktivitetsstigning på 44 % i forhold til 1. halvår. Vi vurderer, at dette skøn er et resultat af
implementeringsarbejdet i 1. halvår, men vi tager også forbehold for, at det kan være et for optimistisk
skøn.
Vi har analyseret, hvilke uddannelsesforløb der er gennemført mere end 2 gange og hvilke, der er
forventninger til i 2. halvår for at få et billede af efterspørgslen efter uddannelsesforløbene på
positivlisterne. Det er bemærkelsesværdigt, at de kurser, der er gennemført flest gange i 1. halvår også
skønnes gennemført flest gange i 2. halvår 2015.
Udbudte uddannelsesforløb og dele af forløb - ud af 143 mulige
Udbudt hele forløb
Udbudt dele af forløb

111
97

78 %
68 %

Gennemførte uddannelsesforløb i 1. halvår 2015
Gennemført hele forløb

64

45 %

2

Gennemført dele af forløb

80

56 %

Skøn over mulige gennemførte uddannelsesforløb i 2. halvår 2015
Hele forløb
Dele af forløb

92
101

64 %
71 %

Bilag ”6 ugers jobrettet – udbud og aktivitet” illustrerer også, hvor mange gange de enkelte
uddannelsesforløb er gennemført eller skønnet for 2. halvår. Nedenstående tabel skelner mellem antallet
af gange forløbene er gennemført - under eller over 2 gange. Denne skelnen er valgt for at indkredse
andelen af forløb, der har den største efterspørgsel, da tallene tydede på et vist mønster.
Af de 64 hele gennemførte uddannelsesforløb er det under halvdelen, nemlig 41 %, der er gennemført
mere end 2 gange. Sammenholdes disse forløb med de forløb, der forventes gennemført hyppigst i 2.
halvår 2015, er det stort set identiske kurser. I 2. halvår 2015 forventes 34 af uddannelsesforløbene at blive
gennemført mere end 2 gange og 25 af disse forløb, er identisk med de gennemførte forløb i 1. halvår.
Skelnen mellem under 2 gange er valgt for at vurdere, hvorvidt landsdækkende positivlister fungerer, med
uddannelsestilbud til ledige. Et kursus gennemført 1 eller 2 gange i løbet af et halvår er ikke landsdækkende
i forhold til kursisterne. Her må kursisterne flytte efter uddannelsesforløbene, når de gennemføres så få
steder i landet.
Når efterspørgslen samler sig om et relativt mindre antal uddannelsesforløb finder vi ikke, at det beror på
et snævert udbud, idet hele 111 var udbudt i 1. halvår.
Andel af de 64 gennemførte hele uddannelsesforløb,
som er gennemført 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange

38

Gennemført over 2 gange
26
Andel af de 80 gennemførte ”dele af forløb”,
som er gennemført 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1- 2 gange
50
Gennemført over 2 gange
30

59 %
41 %

62,5 %
37,5 %

Andel af de 92 hele uddannelsesforløb, der skønnes gennemført
i 2. halvår 2015: forventes gennemført 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange
58
63 %
Gennemført over 2 gange
34
37 %
Andel af de 101 ”dele af forløb”, der skønnes gennemført
i 2. halvår 2015: forventes gennemført 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange
Gennemført over 2 gange

74
27

73 %
27 %
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Uddannelsesforløb over 6 uger
Der er 28 uddannelsesforløb over 6 uger, som erhvervsskolerne kan udbyde.
Uddannelsesforløbene over 6 uger har en mindre efterspørgsel og de hyppigst gennemførte forløb er typisk
kompetencegivende i forhold til eud eller svejseområdet, som også udgør en stor del af forløbene på 6
uger.
Udbudte uddannelsesforløb og dele af forløb – ud af 28 mulige
Udbudt hele forløb
11
Udbudt dele af forløb
18
Gennemførte uddannelsesforløb i 1. halvår 2015

42 %
69 %

Gennemført hele forløb
6
23 %
Gennemført dele af forløb
13
50 %
Skøn over mulige gennemførte uddannelsesforløb i 2. halvår 2015
Hele forløb
Dele af forløb

6
19

23 %
73 %

Andel af de 6 gennemførte hele uddannelsesforløb i 1. halvår 2015,
som er gennemført 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange
5
83 %
Gennemført over 2 gange
1
17 %
Andel af de 13 gennemførte ”dele af forløb” i 1. halvår 2015,
som er gennemført 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange
13
100 %
Gennemført over 2 gange
0
0%

Som ved uddannelsesforløb på 6 uger, er det også her meget få, der forventes gennemført mere end 2
gange i 2. halvår 2015 og dermed danne grundlag for et egentligt landsdækkende udbud
Andel af de 6 gennemførte hele forløb, der skønnes gennemført i 2.
halvår: forventes 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange
3
50 %
Gennemført over 2 gange
3
50 %
Andel af de 19 gennemførte ”dele af forløb”, der skønnes gennemført i
2. halvår 2015: forventes 1-2 gange samt over 2 gange
Gennemført 1-2 gange
9
47 %
Gennemført over 2 gange
10
53 %
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Uddannelsesforløb på positivlisterne, som erhvervsskolerne vurderer ikke bidrager med
relevante kompetencer i forhold til jobåbningerne og målgruppens behov?
Ud af 46 besvarelser vurderer 45,7 % af skolerne, at der er uddannelsesforløb, som ikke bidrager med
relevante kompetencer, mens 54,3 % vurderer, at uddannelsesforløbene kan bidrage med relevante
kompetencer, jobåbninger og målgruppens behov.
De 45,7 %, som vurderer, at uddannelsesforløbene ikke er relevante for jobåbningerne, har uddybet dette
med en lang række kommentarer.

Uddannelsesforløb, som erhvervsskolerne vurderer ikke bidrager til jobåbninger og
målgruppens behov og hvorfor.
Skolerepræsentanternes generelle vurdering er, at der er for mange forskellige uddannelsesforløb på den
landsdækkende positivliste til 6 ugers selvvalgt uddannelse. En del af kursuspakkerne indenfor samme
jobområde har overlappende fagligt indhold og henvender sig til den samme målgruppe af ledige. Det
specialiseringsniveau, som nogle uddannelsesforløb har, bliver for snævert tilpasset forskellige
jobfunktioner, så det er vanskeligt at udbyde forløb, som er målrettet flere virksomheder. Med meget
specifikke forløb bliver det ikke muligt at etablere forløb med tilstrækkeligt antal kursister.
Mængden af uddannelsesforløb og specialiseringsgraden på positivlisten gør det vanskeligere for jobcentre,
A-kasser og uddannelsesinstitutioner at indkredse, hvilke uddannelsesforløb man i samarbejde finder
væsentligst at udbyde. Det kræver en stor og målrettet gennemgang af alle uddannelsesforløb i forhold til
de lokale arbejdsmarkeder og koordinering på tværs af geografier og VEU-centre.
En del af uddannelsesforløbene vurderes ikke at ramme målgruppens behov på grund af et for højt niveau.
Der kan f.eks. være behov for joberfaring i forhold til flere af forløbene for at opnå kompetencer, der giver
reel adgang til jobåbninger.
Deltagere i undersøgelsen rejser spørgsmålet, om de lediges største behov altid er specifikke jobrettede
kvalifikationer, da der savnes muligheder for afklaring af kompetencer og relevant retning for
opkvalificering. Der efterlyses muligheder for dette i form af Individuel Kompetencevurdering, kurser i
basale færdigheder (dansk og regning), kurserne: ”Personlig udvikling til arbejde og uddannelse” samt ”Den
personlige job og uddannelsesplan”. Her henvises til, at det netop er ledige, som har muligheden for
uddannelse, og de nævnte kurser bidrager til, at den enkelte kan gå i gang med målrettet uddannelse i
forhold til allerede erhvervede kompetencer.
Endelig tilkendegiver skolerepræsentanter, at det kan være svært at se sammenhængen og formålet
mellem intentionerne i beskæftigelsesreformen om individuel målrettet kompetenceudvikling og det
faktum, at den enkelte ledige skal vælge kompetenceudvikling blandt en række forudbestemte forløb, som
kun til en vis grad stemmer overens med den lediges udviklingsbehov.
Det gentages i undersøgelsen, at positivlisten begrænser mulighederne for at sammensætte forløb til den
enkelte. Synspunktet er, at det jobrettede kunne godt styres og samtidig give bredere muligheder end de
begrænsende muligheder på positivlisterne, eksempelvis via anvendelse af åbent værksted.
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Skolerepræsentanternes kommentarer til nogle fagområder:
Rengøringsforløbene:
Det er urealistisk at tro, at vi får deltagere, som vil have 30 dages rengøring. Jobcentre og
ledige efterspørger bredere pakker med elementer af service, IT, lettere køkken og rengøring.
Svejs:
Det er helt skævt i forhold til de certifikater, som virksomhederne efterspørger. 6 uger i åbent
værksted - svejsning - ville være meget bedre, så kursisterne netop kan tage et forløb, hvor
der er taget hensyn til den enkelte og det, som virksomhederne efterspørger.
Regnskabsområdet:
Der en del, der overlapper til controller. Og det er faktisk et stort problem i vandkants DK,
fordi det spreder deltagerne ud på mange små hold, som så ikke kommer i gang. Vi valgte, at
gennemføre nr. 55 og 60 i et åbent værksted og fik i alt 9 deltagere fra april til sommerferien
(!)
Controller:
Det burde være et videregående forløb, ca. 90% af de tilknyttede AMU-mål er identisk med
Grundlæggende Regnskab.
Sekretær i sundhedssektoren:
- 6 ugers uddannelse vil ikke være nok til at få ansættelse indenfor området.
Ernæringsassistenterne:
Der er meget overlap i kursusmålene i de valgte kurser indenfor forløbene og nr. 110 er et alt
for højt niveau i forhold til målgruppen.
På vej til kloakrørlægger:
Det er helt forkert at bruge 30 dage uden at få kompetencen, når man kan blive
kloakrørlægger på 37 dage.
Finansiel rådgiver:
Forløbet er alt for grundlæggende til at kunne give job inden for den finansielle sektor. I dag
kræves minimum en finansøkonom eller en finansbachelor.
Uddannelsesforløbene på 6 ugers positivlisten er alle på netop 6 uger og skolerepræsentanter giver udtryk
for, at netop 6 uger ikke altid er det rette i forhold til alle jobåbninger, da adgangsbilletten til en branche
ofte er de lovpligtige certifikater:
Stilladspakken:
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Der er 15 dage, der er obligatorisk ('systemstillads') idet det er et krav for at gå i højden men så er der fyldt 'nice-to-have'-dage på.
Asfalt:
Tag Sundhed og sikkerhed samt Vejen som Arbejdsplads (og måske arbejdsmetoder og
udlægning). Så er minimumskravet til branchen opfyldt. Det samme med nivellering til
tagdækkere og isolatører. Måske er problemet, at det af nogen opleves som et rettighedstab,
hvis man kun får 15 dage, når man har "ret" til 30.
Mediebranchen:
Vi mangler muligheder for uddannelsesforløb.

Erhvervsskolerepræsentanternes vurdering af, hvad der kan øge muligheden for, at
uddannelsesforløbene på positivlisterne imødekommer jobåbningerne og målgruppens behov?
Det helt gennemgående træk i skolerepræsentanternes besvarelse er behov for større fleksibilitet, så
udbyderne selv kan tilrettelægge uddannelsesforløbene på grundlag af udvalgte AMU-mål eller muligheden
for, at den enkelte udbyder kan plukke mellem pakkerne.
En anden tendens er forslagene om, at antallet af forløb reduceres og uddannelsesforløbene skal være
bredere, så de imødekommer både flere virksomheders og flere lediges behov. Her peges igen på behovet
for kompetenceafklaring, basale færdigheder, IT–kompetencer og den enkeltes mulighed for en personlig
uddannelsesplan.
En tredje tendens peger på, at der skal tænkes mere på jobmobilitet og brancheskift for ledige, som også
kombineres med sammenhæng til erhvervsuddannelserne, så flere af forløbene giver merit til faglært
niveau.
Uddannelsesforløbene på positivlisten kan ikke anvendes vejledende for ledige, da forløbene ikke er listet
med en hensigtsmæssig faglig progression og det virker misvisende for ledige og jobcentre, som vejleder til
forløbene.
Flere repræsentanter angiver, at forløbene bør gentænkes i forhold til udbydernes godkendelser.
Udbyderne kan ganske vist låne manglende godkendelser hos hinanden, men man har ikke nødvendigvis
faciliteterne og udstyr til godkendelsen. Den ledige skal så alligevel rejse efter delementer af et
uddannelsesforløb og det er de færreste, som vælger dette.
Endelig udtrykkes ønske om flere ressourcer til et større omfang af uddannelsesforløb på de regionale
lister. Nogle angiver, at jobcentrene har mest interesse i og fokus på de regionale uddannelsesforløb.
En repræsentant skriver:
Selvom Danmark er et lille land, så er arbejdsmarkedet meget forskelligt fra egn til egn.
Derudover bør man indføre en garantiordning, hvor skolerne garanterer for gennemførelse,
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mod at jobcentrene sikrer et minimumsantal kursister (sådan en ordning er man ved at
gennemføre i KBH området).
Endelig foreslås en model med en udvidet dialog med virksomhederne om deres behov, som fører til
udvikling af nye kortere forløb. Disse skal så kunne kombineres, så den enkelte lediges jobrettede
uddannelsesplan bliver så målrettet som muligt i forhold til den enkeltes behov for kompetenceudvikling.
Dvs. at den ledige skal kunne plukke i forløbene og sammensætte et relevant uddannelsesforløb på op til
6/9 uger.

Planlægning og administration
Positivlisten skal foreligge allerede i september, så udbyderne kan indarbejde udbuddet i
kursuskatalogerne. Den sene udmelding af forløbene betyder, at udbyderne ikke kan nå at få dem udbudt i
sammenhæng med kursusudbud for beskæftigede.
Flere repræsentanter giver udtryk for, at der er opnået et godt samarbejde med A-kasser og jobcentre
omkring vejledning, papirgange mv.
Men hold da helt op, hvor er det tungt administrativt.
Administrativt er skoler, jobcentre og kursusdeltagere meget belastet af ordningen. For skolerne er der
mere administration end tidligere samt øget vejledning af kursusdeltagere. Personer henvises til skoler
uden vejledning fra andre instanser, og har ikke overblik over muligheder for vejledningssamtaler i
jobcentre og uddannelsesmulighederne.
Nedenstående kommentar går igen:
-

Det har været rigtig svært at løbe i gang.

Sammenfatning

DE-L vurderer, at erhvervsskolerne har ydet en stor indsats for at implementere 6 ugers jobrettet
uddannelse og i høj grad har fulgt foreningens anbefalinger om at tilgodese et landsdækkende udbud, som
er koordineret i og på tværs af uddannelsesinstitutioner og VEU-centre. Vi konstaterer også, at der er
gennemført et – i forhold til vore forventninger – pænt antal uddannelsesforløb i 1. halvår. Forventningerne
til 2. halvår, vurderer vi, kan være for optimistiske og vil også påvirkes af udviklingen i
beskæftigelsesgraden.
Det er DE-L’s vurdering, at landsdækkende positivlister med så mange uddannelsesforløb skaber et
komplekst og ikke reelt grundlag for en fokuseret uddannelsesindsats for ledige ufaglærte og faglærte.
Antallet af uddannelsesforløb på positivlisterne giver også ledige og jobcentre et fejlagtigt indtryk af
antallet af uddannelsesforløb, der kan vælges imellem. De reelle muligheder afgrænses af de
uddannelsesforløb, hvor der er tilstrækkelig efterspørgsel. Det illustreres tydeligt af de allerede
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gennemførte uddannelsesforløb og skønnede forløb for 2. halvår, hvor det stort set er de samme kurser,
der kan vurderes til at have landsdækkende effekt og dermed tilgængelige for ”alle” ledige.
For ledige og jobcentre er det også vanskeligt at gennemskue forskelle på uddannelsesforløbene, når man
ikke er fagkyndig, da kursusindholdet i flere tilfælde ligger tæt på hinanden og terminologien i oversigten
under f.eks. kursusindhold er vidt forskellig.
Anbefalinger
Ved tilrettelæggelsen af positivlisterne for 2016 har DE-L flg. anbefalinger:








Uddannelsesinstitutionerne bør tages med på råd, når uddannelsesforløbene på positivlisterne
sammensættes, så skolernes erfaringer og viden inddrages og for at bidrage til kombination af
kursusmål med bl.a. relevant niveau og progression.
Der skal være langt færre uddannelsesforløb på positivlisterne og i beslutningsprocessen om
uddannelsesforløbene bør den reelle efterspørgsel også indgå som et vurderingsgrundlag.
Uddannelsesforløbene skal tilgodese brede kompetencer indenfor et fagområde for at
imødekomme en større målgruppe af ledige og virksomheder.
På de områder, hvor Åbent Værksted er den gennemgående model for udbud og gennemførsel af
kurser, bør det være Åbent Værksted indenfor f.eks. svejsning, der er nævnt på positivlisten. Så
tilgodeses bredde og fleksibilitet i forhold til jobåbninger og den enkeltes behov for uddannelse og
certifikater.
Uddannelsesforløbene på grundlæggende niveau skal så vidt muligt være meritgivende i forhold til
en erhvervsuddannelse.

Hvis det er muligt indenfor den nuværende lovgivnings rammer, anbefaler vi, at stillingskategorierne fra
arbejdsmarkedsbalancen, som danner grundlag for uddannelsesforløbene, bør sammensættes i
grupperinger eller større fælleskategorier, som grundlag for et variabelt antal AMU-mål indenfor et
jobområde, så jobcentre og uddannelsesinstitutioner i fællesskab kan beslutte og tilrettelægge de rette
uddannelsesforløb.
Hvis det ikke er muligt i indeværende proces, så bør der på sigt skabes mulighed for, at IKV, basale
færdigheder, IT, ”Personlig udvikling til arbejde og uddannelse” og ”Den personlige job og
uddannelsesplan” indgår i uddannelsesforløbene for ledige.
For at skabe det bedst mulige grundlag for integration af udbud af uddannelser for ledige og beskæftigede,
skal positivlisterne være tilgængelige i september/oktober måned, hvor udbyderne og VEU-centrene
starter koordineringen af det kommende års udbud.

Bilag: 6 ugers jobrettet uddannelse – udbud og aktivitet.
Bilager indeholder oversigt over udbudte uddannelsesforløb, gennemførte i 1. halvår 2015 og skønnede
gennemførte forløb i 2. halvår 2015 samt beregning af, hvor ofte de enkelte uddannelsesforløb
gennemføres/skønnes gennemført.
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15. september 2015

Foreløbig tidsplan for udarbejdelse af positivlisten
for seks ugers jobrettet uddannelse

Tidspunkt
August

Aktivitet
STAR afholder møder med BER-teknikergruppe om hvilke
stillingskategorier, der skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af positivlisten
August 2015
Møde i STAR med repræsentanter fra alle 11 efteruddannelsesudvalg om udarbejdelsen af positivlisten for 6 ugers
jobrettet uddannelse for 2016 mv.
Medio september – De 11 efteruddannelsesudvalg udarbejder prioriterede udmedio oktober 2015
kast til uddannelsesforløb, der kan indgå på den landsdækkende positivliste for 2016.
Medio september –
Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejder udkast
medio oktober 2015
over de moduler fra akademiuddannelserne, der skal indgå
på den landsdækkende positivliste for 2016
Primo november
STAR foretager en skriftlig høring i VEU-rådet og Rådet
for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser af udkastet til den landsdækkende positivliste
for 6 ugers jobrettet uddannelse for 2016
Medio november
STAR foretager en høring i BER af udkast til den lands2015
dækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for
2016
Ultimo november
Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet ud2015
dannelse i 2016 offentliggøres

J.nr.
apol/

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
____________________________________________________________________
34. møde i VEU-rådet den 23. september 2015
Punkt 4: Ansøgning om flytning af udbudsgodkendelse fra VIA University College (VIA) til University College Nordjylland (UCN)

Materiale:

Notat om flytning af udbudsgodkendelse af 25. august
2015.
Bilag:
•

Ansøgning om udbudsgodkendelse af AMUkurser i Thisted i forbindelse med overflytning af
uddannelsesaktiviteter fra VIA til UCN af 26. marts
2015.

•

Tillæg til fremsendt ansøgning af 26. marts 2015
om udbudsgodkendelse af AMU-kurser i forbindelse med overflytning af uddannelsesaktiviteter fra
VIA til UCN af 22. juni 2015.

•

E-mail af 4. august 2015 fra SEVU/EPOS til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Bemærkninger:
Den del af ansøgningen, der vedrører AMU omhandler
udbudsgodkendelser til FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, 2629 Pædagogisk arbejde med
børn og unge og FKB 2726 Arbejde på klubområde og i
kulturhuse.
Det fremgår, at der ansøges om, at UCN overtager VIA’s
udbudsgodkendelse for disse tre FKB’er i region Nordjylland, hvormed VIA beholder udbudsgodkendelserne i
region Midtjylland.
UCN, VIA og Uddannelses- og Forskningsministeriet
(UFM) har ifølge ansøgningen efter henvendelser fra
kommuner igangsat en proces, hvor der arbejdes på, at
professionshøjskolernes udbudsgodkendelser bliver bragt
i overensstemmelse med regionsgrænserne.
Med de gældende udbudsgodkendelser har VIA udbudsgodkendelse til bl.a. de tre omtalte FKB’er i både region
Nordjylland og i region Midtjylland. I region Nordjylland
har uddannelserne i de tre FKB’er været udbudt i Thisted.
Det fremgår af ansøgningen, at det er planen, at også
UCN vil udbyde uddannelser i de tre FKB’er i Thisted.

Sekretariatet

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
____________________________________________________________________
Hvis ansøgningen imødekommes, forventes udbuddet
dermed skulle finde sted i samme by som hidtil, men i
regi af UCN i stedet for VIA.
Ansøgningen har været forelagt Efteruddannelsesudvalget
for Det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS), der har meddelt, at de kan støtte ansøgningen.
Ministeriet kan ligeledes støtte ansøgningen om en opdeling af VIA’s eksisterende udbudsgodkendelse, således at
UCN overtager den del, der omfatter region Nordjylland.
Til orientering kan det oplyses, at ansøgningen, der vedrører EUD-området, har været forelagt Rådet for de
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)

Behandling:

Til drøftelse med henblik på en udtalelse til Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Sekretariatet

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail stuk@stukuvm.dk
www.stukuvm.dk
CVR nr. 29634750

Ansøgning om flytning af udbudsgodkendelse
Undervisningsministeriet har i marts 2015 modtaget ansøgninger om, at
visse udbudsgodkendelser flyttes fra VIA University College (VIA) til
University College Nordjylland (UCN).
En af ansøgningerne vedrører udbudsgodkendelser til FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, 2629 Pædagogisk arbejde med børn
og unge og FKB 2726 Arbejde på klubområde og i kulturhuse (se bilag 1
og bilag 2).
I et tillæg til den fremsendte ansøgning fremgår det, at der ansøges om,
at UCN overtager VIAs udbudsgodkendelse for disse tre FKB’er i region
Nordjylland, hvormed VIA beholder udbudsgodkendelserne i region
Midtjylland.
UCN ansøger også om udbudsgodkendelse til eud (pædagogisk assistent
uddannelse), og argumenterer bl.a. med synenergieffekterne ved udbud
af både erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelse. Ansøgning
om udbudsgodkendelse til eud er sendt Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (REU).
UCN har oplyst, at de er interesserede i udbudsgodkendelse til AMU,
uanset udfaldet af ansøgning til udbudsgodkendelse af eud.
Baggrund
I henhold til § 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelse m.v. godkender
undervisningsministeren efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, hvilke offentlige og private uddannelsesinstitutioner, der kan
udbyde de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i en fælles kompetencebeskrivelse.
UCN, VIA og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har ifølge
ansøgningen efter henvendelser fra kommuner igangsat en proces, hvor
der arbejdes på, at professionshøjskolernes udbudsgodkendelser bliver
bragt i overensstemmelse med regionsgrænserne.

25. august 2015
Sags nr.:
002.61Q.571
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Med de gældende udbudsgodkendelser har VIA udbudsgodkendelse til
bl.a. de tre omtalte FKB’er i både region Nordjylland og i region Midtjylland. I region Nordjylland har uddannelserne i de tre FKB’er været udbudt i Thisted.
Det fremgår af ansøgningen, at det er planen, at også UCN vil udbyde
uddannelser i de tre FKB’er i Thisted.
Hvis ansøgningen imødekommes, forventes udbuddet dermed skulle
finde sted i samme by som hidtil, men i regi af UCN i stedet for VIA.
Vurderingen fra efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske
område og social- og sundhedsområdet (EPOS)
Ministeriet har bedt EPOS vurdere ansøgningen og på den baggrund
komme med en udtalelse.
EPOS har imødekommet dette, og EPOS har meldt tilbage, at de kan
støtte en imødekommelse af ansøgningen (se bilag 3).
Vurdering fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
STUK ser ingen problemer ved at imødekomme ansøgningen, hvormed
VIA’s eksisterende udbudsgodkendelse opdeles, således at UCN overtager den del, der omfatter region Nordjylland.
Anmodning om indstilling fra VEU-rådet
STUK anmoder på baggrund af ovenstående om VEU-rådets indstilling
til ansøgningen om ændringer i AMU-udbudsgodkendelserne.

Undervisningsministeriet

University College Nordjylland
Selma Lagerløfs Vej 2

Att.: Afdelingschef Lars Mortensen
Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Postboks 38
9100 Aalborg
Tlf. 72 69 50 00
ledelsessekretariatet@ucn.dk
www.ucn.dk

Kopi sendt til Styrelsesdirektør i Uddannelses- og Forskningsministeriet Niels Agerhus

Dato: 26. marts 2015

Ansøgning om udbudsgodkendelse af AMU-kurser i Thisted i forbindelse med overflytning af uddannelsesaktiviteter fra VIA til UCN
University College Nordjylland (UCN) fremsender ansøgning til Undervisningsministeriet (UVM) med henblik på at søge om overflytning af retten til at udbyde de tre
AMU kurser som VIA UC er godkendt til at udbyde i Thisted med virkning fra d. 1.
januar 2016: Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO (FKB nr.
40955), Interkulturel pædagogik (FKB nr. 42659) samt Arbejdet med for tidligt fødte børn (FKB nr. 40993).
Baggrunden for ansøgningen om at overflytte uddannelsesaktiviteterne i Thisted
fra VIA UC til UCN er et ønske om, at sikre en stærkere og mere sammenhængende regional forankring af uddannelsesaktiviteterne i Region Nordjylland. Herunder
det faglige samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i regionen og samarbejdet med praksis og aftagerne i regionen.
Ansøgningen fremsendes i forlængelse af, at UCN sammen med VIA UC og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) på et møde i ministeriet den 12. november
2014 blev enige om, at iværksætte en proces, hvor udbudsretten til en række videregående uddannelser samt CFU i Thy-Mors bliver bragt i overensstemmelse med
regionsgrænserne. Processen er påbegyndt efter flere års drøftelser og henvendelser fra en række kommuner til såvel UCN, VIA UC og til forskellige ministerier
samt efter ønske fra uddannelsesinstitutionernes bestyrelser.
Ændringerne vedrører CFU betjeningen i Thisted og Morsø kommuner samt sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen og PAU-uddannelsen og de nuværende AMU godkendelser som udbydes i Thy uddannelsescenter i Thisted. Ændringerne i forhold til CFU foretages som en selvstændig proces.
Ved overflytningen af uddannelsesaktiviteter, med ressort hos UFM, vil der være
tale om en udspaltning af VIA’s uddannelsesaktiviteter, hvor UCN og VIA sammen
ansøger UFM om godkendelse af en plan for udspaltning og overdragelse af uddannelsesaktiviteterne i Thisted fra VIA til UCN.

University College Nordjylland

Ref.: Trine Kamp Schubert
Direkte tlf.: 72 69 03 17
E-mail: trs@ucn.dk

Eftersom PAU og AMU er forankret i Undervisningsministeriet har UFM oplyst at
overførsel af disse uddannelsesaktiviteter kræver godkendelse i UVM. Proceduren
herfor er oplyst af fuldmægtig i UVM Anne Mette Vang-Rydall i januar 2015.
Herværende ansøgning omfatter retten til at udbyde de AMU-Kurser som VIA UC
er godkendt til at udbyde i Thisted. Det drejer sig om: Inkluderende pædagogiske
miljøer i dagtilbud og SFO (FKB nr. 40955), Interkulturel pædagogik (FKB nr. 42659)
samt Arbejdet med for tidligt fødte børn (FKB nr. 40993).
Der er tillige fremsendt en ansøgning til UVM vedr. ansøgning om, at overflytte
retten til at udbyde PAU-uddannelsen i Thisted fra VIA UC til UCN.
Det er et ønske, at uddannelsesaktiviteterne i Thisted overflyttes samlet fra VIA UC
til UCN, da en samlet overflytning er en forudsætning for at fastholde og videreføre den kvalitet og synergi, der er i det faglige miljø i Thisted. Der er ligeledes et
ønske om fortsat at understøtte et alsidigt og praksisnært fagligt miljø ved at have
både grunduddannelse (PAU) og efteruddannelse (AMU) i det samme miljø.
AMU kurserne bidrager sammen med PAU-uddannelsen og pædagoguddannelsen
til at sikre, at der er et opdateret vidensgrundlag. AMU-kurserne styrker muligheden for direkte dialog med praksis og bidrager til de pædagogiske uddannelsers
kvalitet og relevans. Til sammen skaber de pædagogiske uddannelser (pædagoguddannelsen og PAU) og efter- og videreuddannelsesaktiviteterne indenfor det
pædagogiske fagområde den nødvendige kritiske masse og den tilstrækkelige faglige volumen i uddannelsesmiljøet i Thisted.
Ved overflytningen af uddannelsesaktiviteterne i Thy-Mors er hensigten at videreføre og udvikle uddannelsesaktiviteterne i Thisted, kvalitativt som kvantitativt med
udgangspunkt i at sikre den regionale uddannelsesforpligtelse i Nordjylland.
Uddannelsesaktiviteterne og herunder AMU-kurserne vil ved en overflytning fra
VIA UC til UCN blive videreført på det nuværende udbudssted: Thy Uddannelsescenter med henblik på, at sikre en geografisk spredning af uddannelsesaktiviteterne i regionen. UCN forventes således at indgå kontrakt med Thisted Kommune
vedr. leje af lokaler mv. i Thy Uddannelsescenter.
Som det fremgår af nedenstående tids- og procesplan vil vi anmode UVM om at
herværende ansøgning behandles, så UCN har et svar i hænde senest i juni 2015.

Med venlig hilsen

Ulla Astman

Kirsten Ravn Bundgaard

Bestyrelsesformand, UCN

Konst. Rektor, UCN

University College Nordjylland
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Plan for processen
12. november 2014

Møde mellem UCN, VIA UC og UFM med aftale om at påbegynde processen med at overflytte uddannelsesaktiviteterne
fra VIA UC til UCN med henblik på overflytning 1. januar 2016.

Ultimo marts

Ansøgninger sendes til UVM vedr. overflytning af henholdsvis
PAU uddannelsen og AMU kurser fra VIA UC til UCN.

29. april eller et tidspunkt Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU) forventes at beherefter

handle ansøgning om overflytning af AMU kurser fra VIA til
UCN (sagen forventes ligeledes behandlet af efteruddannelsesudvalget EPOS)

30. april eller et tidspunkt Rådet for Grundlæggende Erhvervsuddannelser (REU) afholder
herefter

møde 30. april med forventet behandling af ansøgning vedr.
UCNs overtagelse af PAU.

Primo Juni

Forventet svar fra UVM vedr. udbudsret til PAU og AMU

15. juni (VIA UC) og 24. juni De to institutioners bestyrelser gives orientering om status på
(UCN)

arbejdet, samt indstilling til præmisser for overlevering af aktiviteterne med henblik på udarbejdelse af udspaltningsplan og
sammenlægningsredegørelse.

14.

september/30.

oktober De to institutioners bestyrelser behandler og godkender betin-

(VIA UC) og 21. oktober (UCN) gelserne for evt. udspaltning og sammenlægning i form af endeligt udkast til hhv. spaltningsplan og -redegørelse.
Oktober-december 2015

Sagen sendes efter bestyrelsernes godkendelse til orientering
og forhåndsgodkendelse i Uddannelsesministeriet.

Januar 2016

Udspaltning og sammenlægning træder i kraft 1. januar 2016

Marts – april 2016

Bestyrelserne i VIA UC og UCN godkender formelt udspaltningen. Årsagen til at godkendelsen sker med tilbagevirkende
kraft er, at bekendtgørelsen om udspaltning og sammenlægning bestemmer, at årsregnskabet, som ligger til grund for
udspaltningen, kun må være seks måneder gammelt.

April 2016

Ministeriet forventes at godkende udspaltningen officielt.

August 2016

De første nye studerende forventes optaget på UCN’s uddannelser i Thisted

University College Nordjylland
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Undervisningsministeriet
Att.: Fuldmægtig Anne Mette Vang Rydall
Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

University College Nordjylland
Selma Lagerløfs Vej 2
Postboks 38
9100 Aalborg
Tlf. 72 69 50 00
ledelsessekretariatet@ucn.dk
www.ucn.dk

Tillæg til fremsendt ansøgning af 26. marts 2015 om udbudsgodkendelse af AMU-kurser i forbindelse med overflytning af uddannelsesaktiviteter fra VIA til UCN
University College Nordjylland (UCN) har fremsendt ansøgning til Undervisningsministeriet 26. marts 2015 vedr. overflytning af udbudsgodkendelser til AMUkurser fra VIA til UCN pr. 1. januar 2016. Herværende tillæg til ansøgningen fremsendes med henblik på at præcisere, at der ansøges om en overflytning af hele det
FKB område som kurserne udbydes indenfor.
Af den fremsendte ansøgning fremgår det, at der søges om overflytning af de tre
AMU-kurser som VIA UC pt. udbyder og er godkendt til i Thisted (Inkluderende
pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO (40955), Interkulturel pædagogik (42659)
samt Arbejdet med for tidligt fødte børn ( 40993)). Kurserne indgår i de 3 FKB’er:
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psysisk handicap,
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge
2726 Arbejde på klubområde og i kulturhuse
Det præciseres altså hermed, at det der ansøges om er en overflytning af ovenstående tre FKB godkendelser i Region Nordjylland (2223 Socialpsykiatri og fysisk/psysisk handicap, 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge, 2726 Arbejde
på klubområde og i kulturhuse) fra VIA UC til UCN pr. 1. januar 2016.
Herved vil AMU-godkendelserne fremover følge regionsgrænserne og uddannelsesinstitutionernes dækningsområde. Desuden giver en overflytning af de tre
FKB’er mulighed for fremadrettet, at tilpasse kursusudbuddet og dermed tilgodese
arbejdsmarkedets behov for AMU-kurser indenfor de tre områder.

Med venlig hilsen
Trine Kamp Schubert
Specialkonsulent

University College Nordjylland

Dato: 22. juni 2015
Ref.: Trine Kamp Schubert
Direkte tlf.: 72 69 03 17
E-mail: trs@ucn.dk

Fra: John Steffensen [mailto:jst@sevu.dk]
Sendt: 4. august 2015 14:17
Til: Anne Mette Vang-Rydall
Emne: Udbudsgodkendelse til University College Nordjylland

Kære Anne Mette
EPOS modtog den 2. juli 2015 din forespørgsel om, EPOS-udvalgets University holdning til, at College
Nordjylland bliver udbudsgodkendt til FKB’erne 2726, 2629 og 2223.
Udvalget har vurderet henvendelsen og kan godt støtte, at University College Nordjylland bliver godkendt
til de tre FKB’er.
EPOS-udvalget understreger, at udvalget alene har forholdt sig positivt til henvendelsen om udbuddet af
AMU. Det bliver i henvendelsen nævnt, at der også ønskes udbudsgodkendelse til den pædagogiske
assistentuddannelse. Det har EPOS ikke forholdt sig til, fordi det er det faglige udvalg for uddannelsen,
PASS, der bør udtale sig om en udbudsgodkendelse på erhvervsuddannelsesområdet.
Med venlig hilsen

John Steffensen
Sekretariatsleder

SEVU
Vesterbrogade 6D 4. sal
1620 København V

Tlf.: 38178294
Mobil: 41827475
Mail: jst@sevu.dk

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)
____________________________________________________________________
34. møde i VEU-rådet den 23. september 2015
Punkt 5: Forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet
voksen – og efteruddannelse 1. halvår 2015

Materiale:

Notat om forbrug og aktivitet på almen og erhvervsrettet
VEU i 1. halvår 2015.

Bemærkninger:

Ingen.

Behandling:

Til godkendelse.

Sekretariatet

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Økonomi- og Koncernafdelingen

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesområde efter 1. halvår 2015

Resume
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
er opgjort efter 1. halvår 2015.
Efter 1. halvår 2015 ligger den samlede aktivitet på erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse (EVE) målt i årselever 5 pct. højere end aktiviteten i den
tilsvarende periode i 2014. Aktiviteten efter 1. halvår udgør 47 pct. i forhold til
det budgetterede på finansloven for 2015.
Forbruget på EVE er efter 1. halvår 2015 steget med 12 pct. i forhold til samme
periode sidste år. Samlet set udgør forbruget 47 pct. af det budgetterede på FL
2015.
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 1. halvår
2015 ca. 27 pct. af det budgetterede på FL 2015 og ligger 7 pct. lavere end
forbruget i samme periode i 2014.
GVU-aktiviteten er steget med 175 årselever i forhold til samme periode sidste
år, hvilket svarer til en aktivitetsstigning på 37 pct.
På det almene område er der sket et fald på 2 pct. på FVU inkl. rekvireret
aktivitet efter 1. halvår 2015 sammenlignet med efter 1. halvår 2014. For avu er
der sket en stigning på 6 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.
Aktiviteten på ordblindeområdet er faldet med 18 pct. sammenlignet med
samme periode sidste år.
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.049 årselever efter 1.
halvår 2015. Dette svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til samme periode
sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) i 1. halvår 2015 svarer til
55 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15.
På ordblindeområdet var aktiviteten på 425 årselever efter 1. halvår 2015,
svarende til et fald på 96 årselever eller 18 pct. i forhold til efter 1. halvår 2014.
Det er fjerde kvartal i træk, sammenlignet med samme kvartal året før, at
aktiviteten på ordblindeundervisning har været faldende. Aktiviteten efter 1.
halvår udgør 40 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15.
Aktiviteten på avu udgjorde 4.608 årselever efter 1. halvår 2015, hvilket svarer til
en stigning på 6 pct. i forhold til efter 1. halvår 2014. Aktiviteten efter 1. halvår
2015 svarer til 41 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15.

September 2015
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Aktivitet på erhvervsrettet VEU
Den samlede aktivitet efter 1. halvår 2015 er på 47 pct. af det budgetterede på FL
2015, hvilket overordnet set afspejler en konstant udvikling indenfor FKB, samt
en stigning i aktiviteten udenfor FKB. Inden for FKB ligger aktiviteten efter 1.
halvår 2015 på 45 pct. af det budgetterede, hvilket betyder, at aktiviteten ligger på
samme niveau som sidste år. Aktiviteten i 1. kvartal 2015 lå under aktiviteten for
1. kvartal 2014. Udviklingen i 2. kvartal tyder dermed på et mindre opsving.
Aktiviteten uden for FKB ligger på 61 pct. af det budgetterede og er steget med
39 pct. i forhold til samme periode i 2014.
Som det fremgår af tabel 1, er aktiviteten, inden for FKB, steget på de fleste fag i
1. halvår af 2015, sammenlignet med samme periode sidste år. Særligt er
aktiviteten på de almene fag samt på individuel kompetenceafklaring steget
markant. Det er også værd at bemærke, at aktiviteten på den store gruppe
(Tekniskfaglige og merkantile fag) ligeledes er gået frem. Samtidig er aktiviteten
på SOSU og pædagogiske fag faldet ift. samme periode sidste år.
Samlet set ligger aktiviteten inden for FKB på samme niveau som i 2014.

Tabel 1: Aktivitet i årselever – inden for de fælles kompetencebeskrivelser
(FKB), ÅE

IT-fag
Sprogfag
Almene fag
"Organisatoriske" fag
Teknisk-faglige og merkantile fag
Individuel kompetenceafklaring
AMU SOSU og pæd.
Læse- skrive og regnekurser uden
deltagerbetaling
I alt (inden for FKB)

Budgetteret
aktivitet FL
2015

Aktivitet 1. halvår
2015 (% af budget)

Aktivitetsændring
ifht. 1. halvår 2014 i %

242
0
36
682
4.553
54
1.434

72 (30%)
0 (0%)
15 (43%)
306 (45%)
2.207 (48%)
38 (71%)
490 (34%)

-17%
0%
19%
7%
3%
60%
-17%

38

7

-

7.001

3.135 (45%)

0%

Uden for FKB er aktivitetsstigningen i forhold til samme periode sidste år størst
på SOSU med 637 pct. svarende til 74 årselever. Det skal dog bemærkes, at dette
er et mindre område, og at aktiviteten på SOSU samtidig er faldet inden for FKB.
Endvidere observeres en stigning på EUD-enkeltfag på 257 pct., mens aktiviteten
på PAU er steget med 3 pct. En stor del af forklaringen er, at der er sket en stor
stigning i GVU-aktiviteten i det seneste år.
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Tabel 2: Aktivitet i årselever – uden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB),
ÅE
Budgetteret
aktivitet FL 2015

Aktivitet 1.
halvår 2015 (% af
budget)

Aktivitetsændring ifht. 1.
halvår 2014 i %

EUD-enkeltfag
SOSU
PAU
Deltidsuddannelser
I alt (uden for FKB)

259
38
748
35
1080

252 (97%)
74 (194%)
312 (42%)
22 (62%)
659 (61%)

70%
637%
3%
55%
39%

EVE i alt (tabel 1+tabel 2)

8.081

3.794 (47%)

5%

Den samlede aktivitet på EVE i 1. halvår 2015 udgjorde således 3.794 årselever, jf.
tabel 2.
Hertil kommer rekvireret aktivitet svarende til i alt 506 årselever vedrørende 6
ugers jobrettet uddannelse, 116 årselever vedrørende personer med videregående
uddannelse samt 687 årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse, jf. tabel 3.
Den samlede aktivitet på EVE (inkl. rekvireret) er faldet med i alt 179 årselever
siden 1. halvår 2014 svarende til 3 pct.
Faldet i antallet af personer med en videregående uddannelse, skyldes til dels, at
kursister med en fem års forældet uddannelse nu registreres som ordinær aktivitet.

Tabel 3: Aktivitet i årselever på EVE i alt inkl. rekvireret aktivitet
Aktivitet 1. halvår 2015

Aktivitetsændring
ifht. 1. halvår 2014

I alt EVE

5104

-3%

Heraf ordinær aktivitet

3795

5%

Heraf 6 ugers selvvalgt uddannelse

506

-

Heraf personer med en videregående uddannelse

116

-18%

Heraf øvrig rekvireret aktivitet

687

-31%

Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU
Inden for FKB er forbruget steget med 6 pct. sammenlignet med forbruget i 1.
halvår 2014, og forbrugsprocenten er på 43 pct. i forhold til det budgetterede på
FL 2015, jf. tabel 4. Det øgede forbrug skyldes til dels det forhøjede
taxametertilskud ifm. vækstpakken. Det er fortsat for tidligt at konkludere på den

Side 4 af 9

fulde effekt af vækstpakken. Denne analyse vil blive fortaget på et senere
tidspunkt, når vækstpakken har haft mulighed for at slå fuldt igennem.

Tabel 4: Forbrug i mio. kr. – inden for FKB
Budgetteret
forbrug
FL 2015
IT-fag
Sprogfag
Almene fag
"Organisatoriske" fag
Teknisk-faglige og merkantile fag
Individuel kompetenceafklaring
AMU SOSU og pæd.
I alt (inden for FKB)

19,1
0,0
2,8
53,9
359,7
4,3
113,3
553,1

Forbrug
1. halvår 2015
(% af budget)

Forbrugsændring ifht.
1. halvår 2014

2 (13%)
0 (0%)
0 (11%)
7 (13%)
192 (54%)
2 (54%)
34 (30%)
239 (43%)

-2%
0%
5%
-2%
9%
53%
-12%
6%

Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling.

Uden for FKB er forbrugsprocenten på 72 pct. af det budgetterede, jf. tabel 5.
Forbruget er steget med 49 pct. i forhold til samme periode i 2014, hvilket
primært kan tilskrives den øgede aktivitet på EUD-enkeltfag. Stigningen kommer
samtidig med en markant stigning i GVU-aktiviteten, hvilket kan forklare en del af
forbrugsstigningen.
Samlet set er forbruget på EVE steget med 12 pct. ift. samme periode sidste år og
forbrugsprocenten ligger på 47 pct., hvilket skyldes forbrugsstigningen uden for
FKB. Det ses dog, at det samlede forbrug på EVE følger det forventede forbrug
for året.
Ift. 1. kvartal er der sket en markant stigning i aktiviteten og forbruget indenfor
FKB i 2. kvartal, mens aktiviteten udenfor FKB er fladet mere ud.

Tabel 5: Forbrug i mio. kr. – uden for FKB
Budgetteret
forbrug FL 2014
EUD-enkeltfag
SOSU
PAU
Deltidsuddannelser

19,5
2,9
56,4
2,6

Forbrug
1. halvår 2015
(% af budget)
26 (132%)
6 (214%)
26 (47%)
0 (17%)

Forbrugsændring
ifht. 1. halvår 2015
115%
654%
1%
11%
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I alt (uden for FKB)

81,4

59 (72%)

49%

EVE i alt (tabel 4+tabel 5)

634,5

298 (47%)

12%

Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling

Forbrug af VEU-godtgørelse
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 1. halvår 2015 svarer til 27 pct. af det
budgetterede på FL 2015, jf. tabel 6. Det svarer til en nedgang på 7 pct. ift. 1.
halvår 2014.
Tabel 6: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr.

Godtgørelse
Befordring
Kost & logi
I alt

Budgetteret forbrug
FL 2015

Forbrug 1. halvår
2015
(% af budget)

Forbrugsændring ifht. 1.
halvår 2014 i %

963,6
66,7
73,4
1.103,7

263 (27%)
19 (28%)
21 (29%)
302 (27%)

-9%
-7%
31%
-7%

Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU)
På GVU udgør den samlede aktivitet 648 årselever efter 1. halvår 2015. Dette er
175 flere årselever end samme periode 2014, svarende til en stigning på ca. 36 pct.
Der er efter 1. halvår udformet 3.862 GVU-planer, hvilket er en markant stigning
ift. samme periode i 2014. Dette er dog en uddannelse, der udfases fra 1. august
2015, hvorfor der tilsyneladende er flere, der forsøger at sikre sig muligheden for
at tage uddannelsen efterfølgende. Det er dog værd at bemærke, at aktiviteten er
faldet i 2. kvartal ift. 1. kvartal, mens antallet af GVU-planer er steget.

Tabel 7: GVU-aktivitet i antal årselever og GVU-planer

IT-fag
"Organisatoriske" fag
Teknisk-faglige og merkantile fag
SOSU ÅU
PAU ÅU
I alt

Årselever
Inden for Uden for 1. halvår
FKB
FKB
2014
2
0
2
4
0
4
48
210
157
0
72
9
0
311
301
54

594

473

GVU-planer
1. halvår
2015
2
4
259
72
311

1. halvår
2014

1. halvår
2015

0
0
686
52
277

0
0
3.501
160
201

648

1.015

3.862
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Aktivitet på FVU
I tabel 8-11 er aktiviteten vist på FVU i 1. halvår 2015 sammenlignet med
aktiviteten i 1. halvår 2014, opgjort i antal årselever.
For FVU var aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet i 1. halvår 2015 på 1.462
årselever. Det er et fald på 23 årselever eller 2 pct. i forhold til 1. halvår 2014.
Årseleverne i 1. halvår 2015 var fordelt med 1.143 årselever i læsning, hvoraf 35
var årselever på FVU – Start, 268 årselever i matematik og 74 årselever deltog i
screening af basale færdigheder, jf. tabel 8.

Tabel 8: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU
1. halvår 2014

1. halvår 2015

FVU – læsning
- heraf FVU - Start
FVU – matematik
Screening FVU

1.143
0
268
74

1.154
35
247
60

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år
12 (1%)
35
-21 (-8%)
-13 (-18%)

I alt FVU

1.485

1.462

-23 (-2%)

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen.

Aktiviteten på FVU, afholdt af driftsoverenskomstparter, i 1. halvår 2015 udgør
63 pct. af den samlede aktivitet. Af tabel 9 fremgår det, at sprogcentre og
folkeoplysningsforbund
står
for
den
største
aktivitet
blandt
driftsoverenskomstparterne. Driftsoverenskomstparterne har øget deres antal af
årselever på FVU med 2 pct. fra 1. halvår 2014 til 1. halvår 2015.
Tabel 9: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever –
FVU
1. halvår 2014

1. halvår2015

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år

VUC

592

548

-44 (-7%)

Driftsoverenskomstparter

893

914

21 (2%)

- heraf Sprogcentre

349

345

-4 (-1%)

- heraf folkeoplysning

351

395

43 (12%)

- heraf erhvervsskoler

131

131

0 (0%)

- heraf kommunale institutioner

15

8

-7 (-46%)

- heraf daghøjskoler

37

26

-11 (-31%)

- heraf private

9

9

0 (3%)

1485

1462

-23 (-2%)

I alt
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Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen.

Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.049 årselever i 1. halvår
2015. Dette svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til 1. halvår 2014. Antallet af
årselever i 1. halvår 2015 var fordelt med 868 årselever i læsning, hvoraf FVU –
Start havde 25 årselever, 136 årselever i matematik og 45 årselever deltog i
screening af basale færdigheder, jf. tabel 10. Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret
aktivitet i 1. halvår 2015 svarer til 55 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15.

Tabel 10: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU
1. halvår 2014

1. halvår 2015

FVU – læsning
- heraf FVU - Start
FVU – matematik
Screening FVU

805
0
144
45

868
25
136
45

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år
63 (8%)
25
-8 (-5%)
0 (-1%)

I alt FVU

994

1.049

55 (6%)

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen.

Andelen af den samlede aktivitet på FVU, ekskl. rekvireret aktivitet, der er afholdt
af driftsoverenskomstparter i 1. halvår 2015 udgør 68 pct. Heraf er det
sprogcentre og folkeoplysningsforbund, der står for den største aktivitet, jf. tabel
11. Driftsoverenskomstparterne har øget deres aktivitet i årselever på FVU, ekskl.
rekvireret aktivitet, med 10 pct. fra 1. halvår 2014 til 1. halvår 2015.
Tabel 11: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever –
FVU
1. halvår 2014

1. halvår 2015

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år

VUC

349

337

-11 (-3%)

Driftsoverenskomstparter

645

711

66 (10%)

- heraf Sprogcentre

298

314

16 (5%)

- heraf folkeoplysning

203

261

58 (28%)

- heraf erhvervsskoler

110

113

3 (2%)

- heraf kommunale institutioner

13

8

-6 (-42%)

- heraf daghøjskoler

12

7

-5 (-43%)

- heraf private

9

9

0 (3%)

994

1049

55 (6%)

I alt

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen.
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Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne
I tabel 12-13 er aktiviteten vist på ordblindeundervisning for voksne i 1. halvår
2015 sammenlignet med aktiviteten i 1. halvår 2014, opgjort i antal årselever.
På ordblindeområdet var aktiviteten på 425 årselever i 1. halvår 2015, svarende til
et fald på 96 årselever eller 18 pct. i forhold til 1. halvår 2014, jf. tabel 12.
Aktiviteten i 1. halvår 2015 udgør 40 pct. af den budgetterede aktivitet på FL15.
Det er fjerde kvartal i træk med faldende aktivitet, sammenlignet med samme
kvartal året før, på ordblindeundervisning efter flere år med stigning i aktiviteten.

Tabel 12: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne

I alt

1. halvår 2014

1. halvår 2015

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år

521

425

-96 (-18%)

På ordblindeområdet står driftsoverenskomstpartnerne for 53 pct. af den samlede
aktivitet målt i årselever i 1. halvår 2015. Heraf er det særligt
folkeoplysningsforbund, der står for en stor del af aktiviteten. Således er 78 pct. af
aktiviteten hos driftsoverenskomstparterne afholdt på folkeoplysningsforbund, jf.
tabel 13. Driftsoverenskomstparterne har oplevet et fald i aktiviteten på 14 pct. fra
1. halvår 2014 til 1. halvår 2015.
Tabel 13: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i
årselever
1. halvår 2014

2. halvår 2015

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år

VUC

260

200

-59 (-23%)

Driftsoverenskomstparter

262

225

-37 (-14%)

- heraf sprogcentre

16

11

-5 (-32%)

- heraf folkeoplysning

195

175

-20 (-10%)

- heraf erhvervsskoler

23

16

-7 (-31%)

- heraf kommunale institutioner

14

9

-5 (-35%)

- heraf daghøjskoler

2

2

0 (-1%)

- heraf private

12

12

1 (6%)

I alt

521

425

-96 (-18%)

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen.
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Aktivitet på almen voksenuddannelse (avu)
Af tabel 14 fremgår aktiviteten på almen voksenuddannelse (avu).
Aktiviteten på avu udgjorde 4.608 årselever i 1. halvår 2015, hvilket svarer til en
stigning på 6 pct. i forhold til 1. halvår 2014. Aktiviteten i 1. halvår 2015 svarer til
41 pct. af den budgetterede aktivitet på FL 2015.

Tabel 14: Aktivitet i årselever – Almen voksenuddannelse (avu)
1. halvår 2014

1. halvår 2015

Aktivitetsændring
ift. samme periode
sidste år

4.342

4.608

266 (6%)

I alt

Tabel 15 viser fordelingen mellem kernefag og tilbudsfag på avu. I 1. halvår 2015
udgjorde aktiviteten på kernefag 98 pct. af den samlede aktivitet på avu, mens
aktiviteten på tilbudsfag udgjorde 2 pct. af den samlede aktivitet på avu. I forhold
til 1. halvår 2014 er den forholdsvise andel af tilbudsfagsaktiviteten uændret i 1.
halvår 2015. Aktiviteten var højere i 1. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår
2014 på kernefag. Det følger bl.a. af erhvervsuddannelsesreformen, der
forventeligt vil medføre øget aktivitet på avu. På tilbudsfag er aktiviteten stort set
uændret i 1. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår 2014.
Tabel 15: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen
voksenuddannelse (avu)
Antal årselever
på kernefag

Antal årselever
på tilbudsfag

Kernefag andel af
avu-aktivitet

Tilbudsfag andel af
avu-aktivitet

1. halvår 2014

4.257

85

98%

2%

1. halvår 2015

4.528

81

98%

2%
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Oversigt over garantikurser i AMU fra 1.10.2014 til 31.3.2015.
I september 2013 blev der indført en ny funktionalitet i Efteruddannelse.dk, hvormed garantikurser
mærkes og kan fremsøges på tilmeldingsportalen.

Garantikurser er kurser, som giver en garanti for at kurset afholdes med mindst en deltager, på det
annoncerede tidspunkt og på det anførte sted. I sjældne tilfælde kan der være pædagogiske og didaktiske forhold, som taler for et andet antal. I disse særlige tilfælde kan der fastsættes et minimumdeltagerantal på maksimalt fem deltagere, hvilket dog forudsætter, at der er indgået aftale med det relevante efteruddannelsesudvalg herom. Det er fx. arbejdsmarkedsuddannelser som ”Teambuilding for selvstyrende grupper”, hvor det ikke vil give mening, at kun én person deltager, da deltagerne skal samarbejde for at nå kursets mål.
Udtrækket omfatter alle udbudte garantikurser i perioden 1/10 2014 - 31/3 2015, samt omfanget af
de annoncerede garantikurser på Efteruddannelse.dk fra den 1/4 2015 og frem.

Hovedresultatet af udtrækket er, at der i perioden har været udbudt 8.252 garantikurser, svarende til
ca. 21 % af det samlede antal udbudte arbejdsmarkedsuddannelser.

Til sammenligning viste opgørelsen fra september 2014, som omfattede et helt år, at garantikurserne
udgjorde ca. 24 %.

Ca. 30% af de udbudte garantikurser og øvrige AMU-kurser har haft 0 tilmeldte. Disse kurser har derfor reelt ikke har kunnet gennemføres.
I tabel 2 og 3, hvor det gennemsnitlige antal kursister på garantikurser og alle AMU-kurser beregnes,
er der renset for disse ”0-kurser”. I perioden var der i gennemsnit 8,7 kursister på de faktisk gennemførte garantikurser. Dette deltagerantal kan ikke sammenlignes med tidligere opgørelser, hvor ”0kurserne” indgik med det resultat, at det gennemsnitlige deltagerantal var kunstigt lavt.
Fra den 1/4 2015 og frem er der annonceret 4.567 garantikurser, svarende til ca. 15 % af det totale
antal annoncerede arbejdsmarkedsuddannelser på Efteruddannelse.dk.

Nedenunder er samlet en række oversigtstabeller, der viser omgang og kursistantal på udbudte, gennemførte og annoncerede garantikurser. Endvidere er garantikurserne fordelt på efteruddannelsesudvalg.
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Tabel 1. Overblik over udbudte og annoncerede garantikurser
Udbudte
Annoncerede
1/10 2014 - 31/3 2015
Fra 1/4 2015 og frem
Garantikurser
8.252
4.567
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt
40.059
30.325
Garantikursers procentvise andel
20,6%
15,1%
Kilde: STIL april 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk
Note: 'Arbejdsmarkedsuddannelser i alt' omfatter både garantikurser og almindelige arbejdsmarkedsuddannelser.
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som
oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere.
Ca. 30 % af de udbudte garanti- og AMU-kurser har haft 0 tilmeldte og har derfor reelt ikke kunnet gennemføres.

Tabel 2: Antal kursister på de faktisk gennemførte garantikurser
Annonceret minimum deltagerantal
Antal kursister total
total og gennemog gennemsnitsligt
snitsligt
5.827 garantikurser i perioden 1/10 2014 - 31/3 2015
23.396
50.744
Gennemsnit antal kursister pr. garantikursus
3,1
8,7
Kilde: STIL april 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som
oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser. Således er det annoncerede minimum deltagerantal og antal kursister også opgjort pr.
arbejdsmarkedsuddannelse/garantikursus og ikke kviknummer/forløbet.
Udbudte garantikurser med 0 tilmeldte, som reelt ikke har kunnet gennemføres, indgår ikke i tabellen, hvorfor det gennemsnitlige deltagerantal ikke er sammenligneligt med tidligere opgørelser, hvor kurser med 0 tilmeldte indgik.

Tabel 3: Antal kursister på faktisk gennemførte arbejdsmarkedsuddannelser (total)
Annonceret minimum deltagerantal
Antal kursister total
total
29.527 AMU-kurser i perioden 1/10 2014 - 31/3 2015
295.103
316.432
Gennemsnit antal kursister pr. uddannelse
7,7
10,7
Kilde: STIL april 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk
Tabellen er opgjort pr. enkelt arbejdsmarkedsuddannelse. Såfremt en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser indgår i et forløb/struktur/kviknummer, tæller hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse med.
Udbudte AMU-kurser med 0 tilmeldte, som reelt ikke har kunnet gennemføres, indgår ikke i tabellen, hvorfor det gennemsnitlige deltagerantal ikke er sammenligneligt med tidligere opgørelser, hvor kurser med 0 tilmeldte indgik.
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Tabel 4. Garantikurser fordelt på efteruddannelsesudvalg
Udbudte garanti- Annoncerede garantikurser
kurser
EUU
Bygge-/Anlægsområdet og -Industri
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik
Individuel kompetencevurdering
Industriens Fællesudvalg
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg
Tekniske Installationer og Energi
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Træets Efteruddannelser
AMU total

1/10 2014 - 31/3 2015

341

4,1%

2.546
1.109
615
178
50
35
264
14
215
266
2.476
143
8.252

Fra 1/4 2015 og frem

82

1,8%

30,9%
13,4%
7,5%
2,2%

657
326
635
83

14,4%
7,1%
13,9%
1,8%

0,6%
0,4%
3,2%
0,2%
2,6%
3,2%
30,0%
1,7%
100,0%

38
25
98
16
76
122
2.343
66
4.567

0,8%
0,5%
2,1%
0,4%
1,7%
2,7%
51,3%
1,4%
100,0%

Kilde: STIL april 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk
Garantikurser er opgjort pr. arbejdsmarkedsuddannelse markeret som garantikursus, og således ikke pr. kviknummer, da disse kan/som
oftest rummer flere arbejdsmarkedsuddannelser, hvorved tallet ville være lavere. Sorteringen på efteruddannelsesudvalg er henført i forhold
til det efteruddannelsesudvalg, der har udviklingsansvaret for den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse.
Ca. 30 % af de udbudte garantikurser har haft 0 tilmeldte og har derfor reelt ikke kunnet gennemføres.

Tabel 5. Andel garantikurser fordelt på efteruddannelsesudvalg
Udbudte garantikurser og arbejdsmarkedsuddannelser i
perioden 01.10.2014 - 31.03.2015
EUU
Antal udbud- Antal udbudte arGarantikursers andel af
te garantikur- bejdsmarkedsudarbejdsmarkedsuddannelser i alt
dannelser i alt
ser
Bygge-/Anlægsområdet og -Industri
341
3.322
10,3%
Handel, Adm., Komm. & Ledelse
2.546
10.424
24,4%
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik
1.109
5.983
18,5%
Individuel kompetencevurdering
615
1.557
39,5%
Industriens Fællesudvalg
178
2.268
7,8%
KHRU
50
805
6,2%
Mejeri- og Jordbrugets Efterudd.
35
1.165
3,0%
Metalindustriens Uddannelsesudvalg
264
2.029
13,0%
Pæd. Område & Sosu
14
1.609
0,9%
ServiceErhvervenes Efterudd.
215
1.922
11,2%
Tekniske Installationer og Energi
266
1.080
24,6%
Transporterhvervets UddannelsesRåd
2.476
7.526
32,9%
Træets Efteruddannelser
143
343
41,7%
AMU total
8.252
40.033
20,6%
Kilde: STIL april 2015 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk
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Status på projekt Bedre EfterUddannelse.dk
VEU-rådet ønsker en afrapportering af brugervenligheden på efteruddannelse.dk på mødet den 23. september 2015. I det følgende gives en
kort status på projektet, hvad der er gennemført indtil nu og hvilke planer der er for den kommende periode.
Etablering af projekt ”Bedre EfterUddannelse.dk”
Der er etableret et projekt ”Bedre EfterUddannelse.dk” i STIL. Formålet
med projektet er, at: ”alle skal kunne anvende de obligatoriske dele af
EfterUddannelse.dk”, og målene er at:
•

Gøre det nemmere for nye og mindre erfarne brugere at anvende
EfterUddannelse.dk.

•

Brugerne ved, hvad de skal og hvorfor.

•

Alle brugere oplever, at kursustilmelding og VEU- ansøgningsprocessen er blevet nemmere.

Projektet sigter mod, at den generelle brugertilfredshed hæves til 3,8 (i
dag 3,6) på en skala fra 1-5, mens de mindre erfarne brugere skal have en
tilfredshed på 3,6 (i dag 3,3 og 3,1 for hhv. mindre virksomheder og selvstændige). Herudover ønskes en markant stigning i antallet af virksomheder og kursister, der søger VEU-godtgørelse.
Handlingsplan
Projektet tager udgangspunkt i en handlingsplan, som STIL har udarbejdet som opfølgning på brugeranalysen. Handlingsplan og projektets mål
og succeskriterier er drøftet med referencegruppen, der har tilsluttet sig
dette.
Status og plan for projekt ”Bedre EfterUddannelse.dk”
Projektet planlægger to primære leverancer:
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Den første leverance forventes idriftsat februar 2016, og omfatter:
•

En ny forside, som opleves enkel og overskuelig hos alle brugere.

•

En light-version, hvor især de virksomheder, der kun tilmelder én
eller få kursister, får mulighed for at vælge simple sider for kursustilmelding og VEU-ansøgning.

For at sikre brugervenligheden involveres en række brugere løbende i
layout og udvikling af siderne.
Selve processen vil bestå af en række workshops og brugertests. Den
første workshop afholdes den 9. september og det færdige layout forventes klar medio november 2015. Herefter kan leverandøren gå i gang med
udviklingen.
Den anden leverance forventes idriftsat ultimo 2016, hvor vi forventer
at kunne levere en optimeret tilmeldings- og VEU-ansøgningsproces,
efter en gennemgang og vurdering af de enkelte spørgsmål og deres relevans.
Udover de ovenfor nævnte projektleverancer er der igangsat udvikling af
yderligere ”lavthængende frugter”, dvs. enkle forbedringsforslag foreslået
af Advice Digital i forbindelse med brugeranalysen, og øvrige småændringer, som kan implementeres umiddelbart. Denne leverance forventes
i drift inden udgang af året.
Referencegruppen holdes orienteret om fremdriften. Næste møde i referencegruppen er den 7. oktober.

