
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 1: Dagsorden til VEU-rådets møde den 15. december 2016 

 
    

Materiale:  Dagsorden til VEU-rådets møde den 15. december 2016. 
  

Bemærkninger: Ingen. 
 
 

Behandling: Til godkendelse. 
 
 
 
 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  Den 8. december 2016 

 
Dagsorden 

til 
40. møde i Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

den 15. december 2016 kl. 13.30– ca.15.30 i  
Undervisningsministeriet   

Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K, Mødesal ”Fægtesalen” 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (vedlagt) 
 

2. Meddelelser fra formanden  
- Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 

 
Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til undervisningsministeren 

3. MBUL’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 
2017 (UUL) (materiale vedlagt) 

4. Ansøgning fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) om godkendelse af FKB 2291 Per-
sonbefordring med letbane (materiale vedlagt) 

5. Ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) om godkendelse af FBK 2293 Fremstilling af 
elektronikprodukter (materiale vedlagt) 

6. Ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) om godkendelse af FBK 2294 Fremstilling af 
præcisionsprint og aut produktion (materiale vedlagt) 

 
Status på opfølgning på trepartsaftalen 

7. Status for trepartsaftalens AMU her- og nu initiativer (materiale vedlagt) 
 
Punkter til orientering og eventuel drøftelse 

8. Udkast til takstanalyse (eftersendes) 
9. Orientering om finanslovsaftalen for 2017 (mundtlig orientering) 
10. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2016 (materiale vedlagt) 
11. Statistik på garantikurser (materiale vedlagt) 
12. Status for digital læring og afprøvning i AMU (materiale vedlagt) 
13. Status på AMU-tilsyn (materiale vedlagt) 
14. Status på VisKvalitet (materiale vedlagt) 
15. Status på Efteruddannelse.dk (materiale vedlagt) 

 
16. Eventuelt 

 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 2: Meddelelser fra formanden 
- Høringssvar og udtalelser siden sidst 

 
    

Materiale:  Oversigt over høringssvar og udtalelser for perioden 14. 
september 2016 – 8. december 2016 med bilag. 
  

Bemærkninger: Høringssvar og udtalelser bliver også løbende sendt til 
orientering til VEU-rådets medlemmer, suppleanter og 
tilforordnede. 
 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 



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

     Den 8. december 2016 
 
 
 
 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
Perioden: 14. september 2016 – 8. december 2016 

 
 
 

 
 

1. VEU-rådets høringssvar over lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning 
og ordblindeundervisning for voksne (FVU-tilbud for tosprogede) (sendt til Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling, Departementet, den 21. september 2016). 

 
2. VEU-rådets høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og 

tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen – og efteruddannelse (fjernundervis-
ning) (sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 2. november 2016). 

 
3. VEU-rådets høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervis-

ning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (OBU) (sendt til Sty-
relsen for Undervisning og Kvalitet den 10. november 2016). 

 
4. VEU-rådets høringssvar over udkast til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets områ-
de – om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) (sendt til 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 14. november 2016). 

 
5. VEU-rådets høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse og tilskud til be-

fordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen – og efteruddannelse (befordringstilskud ved 
kompetencevurdering forud for euv) (sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 23. 
november 2016). 

 
6. VEU-rådets bemærkninger til notat om VEU-centrenes kontrakter for 2017 (sendt til Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet den 30. november 2016). 
 

7. VEU-rådets høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. 
for indsatte i fængsler og arresthuse. (sendt til styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 8. de-
cember 2016). 
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Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 3: Foreløbige indstillinger om fordeling af tilskud til udvikling af  

arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for finansåret 2017 (UUL) 
    

Materiale:  Notat af 24. november 2016 med bilag vedrørende ind-
stillinger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
(STUK) om fordeling af tilskud udvikling af arbejds-
markedsuddannelser m.v. for finansåret 2017 (UUL). 
 
Bilag: 
• Kopi af brev med indkaldelse af ansøgninger af 12. 

august 2016. 
• Styrelsens indstillingsnotater om efteruddannelses-

udvalgenes ansøgninger til puljen til udvikling af ar-
bejdsmarkedsuddannelser mv. 2017. 

• Oversigter over: 
• Ansøgte og indstillede beløb for alle ansøgninger 

2017 
• Ansøgninger under temaerne 2017 
• Ansøgte og indstillede beløb 2012 – 2016 

Kopi af efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger til pul-
jen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 2017 
kan rekvireres (i alt ca.250 sider). 
 

Bemærkninger: Efter § 19 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ud-
taler VEU-rådet sig om rammer for tilskud, herunder 
tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
I finansloven for 2017 er reserveret 21,9 mio. kr. til pul-
jen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. Pul-
jen er reduceret med 0,3 mio.kr. i forhold til 2017 på 
grund af den normale 2 % reduktion af ministeriets be-
villinger samt årets pris- og lønregulering. 
 
Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 26 mio.kr. i 
tilskud fra puljen i 2017, hvilket er 0,6 mio.kr. mere, 
end udvalgene søgte vedrørende 2016.  
 
På baggrund af gennemgang af ansøgningerne og med 
inddragelse af udvalgenes egne indmeldte prioriteringer 
af deres ansøgninger, er ministeriets indstilling at yde 
tilskud på i alt 21,4 mio. kr. i 2017 til udvalgene.  
 
Af de reserverede midler på finansloven forventer sty-
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relsen at afsætte de restende 0,5 mio.kr. til udviklingsar-
bejde blandt andet i forbindelse med de tværgående ud-
dannelser mv. til flygtninge og indvandrere i AMU, 
samt eventuelt til at understøtte udvalgs og skolers ar-
bejde med evaluering af uddannelsesindsatsen i Viskva-
litet.dk og evaluering af fri-institutionsforsøg. 
 
Det er styrelsens forventning, at tilskud udmeldes primo 
januar 2017. 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse til STUK, jf. § 
19 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

 
 
 
 
 



Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
23. november 2016
Sags nr.:16/09575 

Notat om styrelsens indstillinger til puljen til udvikling af uddannel-
ser og læreruddannelse, UUL puljen, 2017 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet indstillinger vedrø-
rende efteruddannelsesudvalgenes årlige ansøgninger om tilskud fra puljen 
til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmateriale og læreruddannelse samt analyser, evalueringer 
eller lignende, UUL-puljen. 

Ansøgningsfristen var den 30. september 2016. Tilskud fra puljerne skal 
anvendes i 2017 og 2018. 

Til brug for sagen beder styrelsen VEU-rådet om en udtalelse, jf. § 19 i lov 
om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., hvorefter VEU-rådet kan udtale sig 
om rammer for tilskud, herunder tilskud til udvikling af arbejdsmarkeds-
uddannelser. 

Det er styrelsens forventning, at tilskud udmeldes senest primo januar 
2017. 

Formål med den ordinære pulje til udvikling af arbejdsmarkedsud-
dannelser m.v. 
Det primære formål med puljen er at støtte revidering og nyudvikling af 
fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, samt under-
støttende undervisningsmateriale og læreruddannelse, i takt med udviklin-
gen på arbejdsmarkedet og de løbende behov for efteruddannelse og 
kompetenceudvikling af beskæftigede indenfor AMUs målgruppe. 

Til støtte for dette arbejde kan udvalgene ansøge om tilskud til undersø-
gelser, analyser og evalueringer, der kan bruges til at vurdere behov for 
uddannelse til AMU-målgruppen og lærere på uddannelserne, og til at 
vurdere udvalgenes hidtidige indsats på området.  

Endelig kan der under puljen gives tilskud til lignende formål i styrelsesre-
gi, herunder til tværgående uddannelser til bl.a. flygtninge og indvandrere 
og IKV aktiviteter, og andre understøttende og rammesættende opgaver, 
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herunder undersøgelser, analyser, evalueringer og kvalitetssikring af ud-
dannelser og uddannelsesindsatsen. 

Budget for UUL puljen 2017 
Af bevillingen i 2017 på finanslovens § 20.89.03.25 har Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling reserveret 21,9 mio. kr. til puljen til 
udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 

Efteruddannelsesudvalgene har søgt om i alt 26 mio.kr. i tilskud til ud- 
vikling i 2017, hvilket er 0,6 mio.kr. eller lidt mere, end udvalgene søgte 
vedrørende 2016. 

På baggrund af gennemgang af ansøgningerne er ministeriets indstilling at 
yde et samlet tilskud til udvalgene på 21,4 mio.kr. i 2017.  

Af de reserverede midler på finansloven forventer styrelsen at afsætte de 
restende 0,5 mio.kr. til udviklingsarbejde blandt andet i forbindelse med de 
tværgående uddannelser mv. til flygtninge og indvandrere i AMU, samt 
eventuelt til at understøtte udvalgs og skolers arbejde med evalueringer i 
Viskvalitet.dk og evaluering af fri-institutions-forsøg. 

Årets ansøgninger - oversigt 
Styrelsen indkaldte ansøgninger fra efteruddannelsesudvalgene i brev af 
12. august 2016. De nærmere regler for ansøgningerne om tilskud fremgår
af udmeldingsbrevet, der er vedlagt til rådet som bilag. 

Da der typisk ansøges om flere midler, end der er til rådighed i puljen, 
skulle udvalgene angive en prioritering 1 eller 2 blandt egne ansøgninger, 
som et væsentligt bidrag til kvalificering af dialogen med styrelsen om pri-
oritering af årets tildeling af tilskud. 

Styrelsen har modtaget 11 ansøgninger om tilskud til udvikling af fælles 
kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmate-
rialer og læreruddannelse, idet IF & MI - Svejsning og fyringsteknik ikke 
har ansøgt om midler. Derudover er der indsendt 31 ansøgninger om til-
skud til undersøgelser, analyser og evalueringer.  

Af det samlede ansøgte beløb på 26 mio.kr. udgør ansøgninger om tilskud 
til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, fælles kompetencebeskrivelser, 
undervisningsmateriale og læreruddannelse 52 %, mens ansøgninger til 
analyser, evalueringer og lign. udgør 48 % pct. 

Sammenlignet med sidste år er der søgt lidt flere midler til udvikling af 
arbejdsmarkedsuddannelser mv., mens der er søgt færre midler til analyser 
mv. Den øgede fokus på undervisningsmaterialer til bl.a. test slår igennem 
her. 

Udvalgene er blevet stillet i udsigt, at styrelsen så vidt muligt ville sikre, at 
ansøgninger markeret som 1. prioritet ville blive imødekommet, forudsat 
at ansøgninger faldt indenfor rammerne af puljen.  
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Udvalgene har fået tilskud til alle opgaver med 1. prioritet, bortset fra en 
analyse, der faldt udenfor puljens formål. 

Arbejdsmarkedspolitiske redegørelser og behovsredegørelser og 
ansøgninger vedrørende uddannelsesbehov 
Udvalgene skal sammen med ansøgningerne indsende deres arbejdsmar-
kedspolitiske redegørelser, som er lagt på styrelsens hjemmeside.  
Redegørelserne og de beskrevne kompetencebehov indeholder udvalgenes 
begrundelser for de ansøgte midler. 
I de arbejdsmarkedspolitiske redegørelser er udvalgenes kvantitative be-
hovsredegørelser inkluderet. 

Samfundsøkonomisk udvikling og kvantitative behovsredegørelser 
Udvalgenes arbejdsmarkedspolitiske redegørelser for udviklingen på 
AMU-målgruppens arbejdsmarked de kommende 1-2 år er præget af for-
ventninger om vækst og beskæftigelse, og til at der kan opstå flaskehalse 
enkelte steder på arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. Industriens Fællesudvalg (IF) 
og Metalindustriens Uddannelser (MI) nævner.  

På bl.a. VVS og El området viser TEKNIQs medlemsundersøgelse om 
arbejdskraft, at installationsbranchens virksomheder oplever, at det er ble-
vet sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft det seneste år, og Mejeri og 
Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) peger på, at de mange og store of-
fentlige anlægsarbejder i de kommende år betyder pres på efterspørgsel 
efter kvalificeret arbejdskraft, ligesom der indenfor rengøringsområdet er sti-
gende omsætning i den private del af branchen og en forventning om øget 
beskæftigelse. 

På lidt længere sigt peger udvalgene på, at produktion og beskæftigelse i 
den åbne og eksportafhængige danske økonomi bl.a. vil blive påvirket af 
Brexit, uafklarede konflikter i verden og en mulig ny kurs for USA efter 
præsidentvalget, hvilket bidrager med usikkerhed om bl.a. industriekspor-
ten, og dermed om vækst og øget beskæftigelse er holdbare tendenser. 

Kvantitativ behovsredegørelse 
Udvalgene bliver bedt om at opsummere, hvad de tendenser, de ser på 
arbejdsmarkedet, betyder for den samlede aktivitetsudvikling på AMU. 

De modsatrettede og komplekse tendenser på arbejdsmarkedet afspejler 
sig i udvalgenes vurderinger, dog med en større tendens end sidste år til at 
vurdere, at AMU-aktiviteten vil være svagt stigende i det kommende år. 
Fordelingen af vurderingerne er som følger: 

Stigende IF, MI, ETIE, TE, TUR 
Uændret til stigende SUS 
Uændret HAKL, EPOS 
Uændret eller faldende BAI 
Faldende MJE, KHRU 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-udvikling-af-arbejdsmarkedsuddannelser?allowCookies=on
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Kvalitative behovsredegørelser 
Udvalgenes redegørelser viser, at behovet for nye kompetencer til AMU-
målgruppen i de kommende år vil være præget af en fortsættelse af de fo-
regående års hastige teknologiske udvikling, med hyppige omorganiserin-
ger på arbejdspladserne, med ændrede eller helt nye arbejdsopgaver for 
medarbejderne til følge.  

Om de tendenser, der påvirker kompetencebehovet hos AMU-
målgruppen i den teknologiske udvikling nævner IF øget brug af robottekno-
logi og udvikling af samme i industrien, f.eks. i elektronikindustrien, hvor 
der konkurreres på høj kvalitet og hurtig levering. Der nævnes også auto-
matisering af produktionslinjer og processer f.eks. indenfor montage, og at 
der i produktionen i højere grad anvendes teknologier som big data, inter-
net of Things (IoT).  
Det er IFs oplevelse, at der sker en kraftig udvikling på området inden for 
udvikling, produktion, anvendelse og styring af droner, en tendens der 
også kan genkendes i forhold til anvendelse og styring af droner indenfor 
skovbrug. Endelig peger MI på øget brug af 3D print. 

Indenfor Transporterhvervets uddannelser (TUR) oplever alle brancheområder 
at virksomhederne har vedvarende fokus på proces- og produktoptimerin-
ger. Den accelererede teknologiske udvikling inden for køretøjsområdet 
indebærer f.eks. udvikling af nye moderne motorsystemer og øget fokus på 
elbiler. 

Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og sundhedsområdet (EPOS) 
nævner, at kravene til dokumentation og kvalitetssikring inden for både 
det kommunale og regionale sundhedsområde er skærpet, og der sker en 
fortsat udvikling af dokumentationssystemer: Et kompetenceområde, an-
dre udvalg tidligere også har bragt frem. 

Elbiler er også en del af en anden fremherskende trend, der handler om 
bæredygtighed og grøn teknologi/ klimateknologi mv.   

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg (SUS) fremhæver den store politiske 
opmærksomhed omkring indsatsen for det grønne miljø, bedre ressource-
udnyttelse og energibesparelser i samfundet, som bl.a. giver sig udtryk i 
anvendelse af andre materialer, teknik og arbejdsgange.  

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) omtaler under over-
skriften Energi-Klima bl.a. kloakering og skybrudssikring, Efteruddannelses-
udvalget for tekniske installationer og energi (ETIE) taler om Cleantech og kur-
ser om energioptimering. TUR nævner stort fokus på bæredygtig transport 
og hensynet til energiforbrug og miljø indenfor bl.a. personbefordrings-
området, mens man indenfor Køkken, hotel og restaurantområdet (KHRU) 
oplever et behov for kompetencer omkring økologi. 
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I forhold til omorganisering af arbejdet, ændret arbejdsdeling mv. fremhæver IF, at 
automatiserede montageproduktioner kræver at operatører har kompeten-
cer til i stigende grad at overskue hele produktionslinjer, dvs. helheder.  
EPOS nævner fortsatte opgaveflytninger på SOSUområdet fra sygehus-
området til det kommunale område samtidigt med, at der oprettes nye 
samarbejdsformer og institutioner, og at også på det pædagogiske område 
er arbejdspladserne præget af omstruktureringer og nye tilbudstyper.  

Et eksempel fra TUR på, hvad det stiller af krav til medarbejderne, er, at 
udviklingen indenfor havne- og terminalområdet bl.a. medfører, at medar-
bejderne selvstændigt skal træffe flere beslutninger. Der vil desuden typisk 
være krav om stor fleksibilitet med hensyn til at kunne udføre stort set alle 
arbejdsfunktioner inden for et område. 

Tværgående udvikling og understøttelse af kompetenceudviklingen, 
pædagogik og didaktik 
I AMU-målgruppen er der stadig mange, der har behov for ekstra støtte til 
læsning.  

MI har i et udviklingsprojekt under AMUs tidligere TUP pulje vist, at flere 
deltagere har svært ved at læse og forstå de dele af læringspakkerne, der 
indeholder tekst-materialer og ønsker at udvikle mere digitalt, tilgængeligt 
materiale med speak (indtaling). BAI fremhæver, at der også kan opnås 
fleksibilitet i AMU ved hjælp af digital undervisning og nye læringsformer, 
der er behov for at videreudvikle. 

SUS nævner apps som gode værktøjer, der kan understøtte undervisnin-
gen. Et eksempel er SUS´ app ”Rengøringsordbog”, der især er målrettet 
deltagere med sprogproblemer, er blevet positivt modtaget.  

Udover SUS arbejder andre udvalg, f.eks. BAI, IF og MI, også i år med at 
forbedre tilbuddene til flygtninge og indvandrere, bl.a. gennem målrettede 
branchepakker, og styrelsen vurderer i den forbindelse, at der er behov for 
også at gennemgå og revidere nogle af de tværgående tilbud og uddannel-
ser til flygtninge og indvandrere.  

Temaer for puljen i 2017 
Undervisningsministeriet har udmeldt to temaer for puljen i 2017, som 
udvalgene særligt blev bedt om at være opmærksomme på. Temaerne er: 

1. Uddannelsesstrukturer og branchepakker, herunder branchepak-
ker målrettet tosprogede
Temaet fortsætter fra de foregående år, og er aktualiseret af arbejdet
med branchepakker, og den fortsatte fokus på samlede kompetencer i
AMU, og den markedsførings- og synliggørelsesværdi, der ligger i ud-
dannelsesstrukturer. Udvalgene peger desuden generelt på nødvendig-
heden af, at der synliggøres og etableres nye muligheder for både verti-
kale (typisk meritgivende) og horisontale (typisk specialiserende) kom-
petenceløft.



6 

Mange af udvalgene ønsker desuden at arbejde med udvikling af bran-
chepakker, der er målrettet lokale beskæftigelsesmuligheder. 5 ud af 8 
ansøgte analyser handler om dette. 
Et typisk eksempel er IFs branchepakker, der vil bestå af en række ar-
bejdsmarkedsuddannelser, der giver efterspurgte kompetencer til speci-
fikke arbejdsopgaver inden for udvalgte brancher i industrien. For 
bedst at opnå dette bliver AMU-branchepakkerne udarbejdet i samar-
bejde med udvalgte AMU-skoler og lokale virksomheder. 

Under temaet er der både ansøgt om læreruddannelse og undervis-
ningsmaterialer, samt søgt om at udarbejde undersøgelser og analyser 
mv.  

2. Test og afprøvning i AMU
Temaet fortsætter i 2017. Under temaet er der ansøgt om tilskud til ud-
vikling af undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Desuden er der 
søgt om tilskud til en del analyser.
Ligesom sidste år er både den løbende testning og afsluttende målinger 
af det lærte i fokus i de analyser, udvalgene ansøger om.

Analyserne drejer sig primært om at dokumentere læringsudbytte med
målinger før, under og efter kursus. Målingerne bidrager dels til at tyde-
liggøre overfor kursisterne, hvad de har lært, og dermed styrke deres
motivation for uddannelse, og dels med information til skoler og ud-
valg i forhold til at vurdere, om de pågældende arbejdsmarkedsuddan-
nelser har det rette indhold og niveau, og om tilrettelæggelsen af under-
visningen er optimal.

BAI har f.eks. fokus på test og prøver i forskellige former, samt på un-
dervisningsdifferentiering for at styrke kursusudbytte, læring og be-
dømmelse. HAKL fortsætter tilsvarende sin indsats for at omlægge om-
fattende dele af områdets uddannelser til digital læring med tilhørende
test mv. TUR ønsker at gennemføre et projekt, der undersøger, om e-
læring kan anvendes mere konstruktivt end hidtil, og kan anvendes til
en større og mere effektiv undervisningsdifferentiering, hvor nogle kur-
sister kan måske nå uddannelsesmålene på en arbejdsmarkedsuddannel-
se på 3-dage mens andre skal anvende 5-dage.

Der er vedlagt et skema over ansøgte udviklingsopgaver under temaerne. 

Ansøgninger under temaerne udgør i alt 11,3 mio.kr. og rummer dermed 
44 % af de samlede ansøgte tilskud. 

Analyser udenfor temaerne 
De øvrige undersøgelser, analyser mv. handler primært om de typiske ker-
neområder: Analyser med henblik på afklaring af behov for nye uddannel-
ser, fælles kompetencebeskrivelser mv., samt kortlægning af udviklingen 
på de jobområder, udvalgene skal udvikle til.  
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Vurdering af de indkomne ansøgninger 
Styrelsen vurderer samlet, at de indkomne ansøgninger generelt er relevan-
te og velbegrundede. 

Ministeriets vurdering af de indkomne ansøgninger har taget afsæt i en 
vurdering af, om ansøgningerne faldt inden for formålet med puljen til 
udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og rammerne for AMU- 
programmet.  

Herudover har ministeriet foretaget en prioritering mellem ansøgningerne, 
da der igen i år samlet er ansøgt om mere, end der er afsat til puljen på 
finanslovsforslaget for 2017. I den forbindelse har styrelsen vurderet, at en 
række ansøgninger ikke kan imødekommes, eller kun kan tilgodeses med 
et mindre tilskud end det ansøgte beløb. 

Styrelsen har taget udgangspunkt i efteruddannelsesudvalgenes egen prio-
ritering af ansøgningerne.  

Styrelsen har endvidere lagt en samlet vurdering af flere kriterier til grund 
for den endelige indstilling. Styrelsen har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af 
henholdsvis kursister og årselever, antal fælles kompetencebeskrivelser og 
arbejdsmarkedsuddannelser, samt hvor stort et beløb efteruddannelsesud-
valget ikke fik anvendt af de midler, de fik tildelt i tilskudsårene 2010 til 
2014, og her specielt de seneste to afsluttede regnskaber, idet flere udvalg 
det seneste år har varslet en tættere opfølgning og ansøgningsstrategi, på 
baggrund af, at de har sendt større uforbrugte tilskudsbeløb tilbage til sty-
relsen efter afsluttet regnskab.  

Det seneste regnskabsår, styrelsens har kunnet bruge, er for tildelte tilskud 
i 2014; regnskaberne for tilskud i 2014 blev indsendt i foråret 2016. 

Under behandlingen af ansøgningerne har Styrelsen taget kontakt til efter-
uddannelsesudvalgenes sekretariater for en afklarende drøftelse med det 
formål at kunne tilgodese udvalgenes behov bedst muligt inden for de 
givne økonomiske rammer.  

Resultatet heraf fremgår af de enkelte indstillingsnotater om udvalgenes 
ansøgninger, der er vedlagt til rådets orientering. 

Styrelsens indstillinger 
Styrelsen har for alle udvalg kunnet imødekomme de højest prioriterede 
ansøgninger, der faldt indenfor puljens formål, med enkelte reduktioner 
grundet aftalte ændringer, eller en konkret vurdering af f.eks. udgiftsforde-
ling og relevans af de budgetlagte udgifter i en analyseopgave. 

Af de i alt 31 ansøgte analyser er 24 helt eller delvist imødekommet.  
De 7 analyser mv., der har fået afslag, er alle kategoriseret som 2. priorite-
ter af udvalgene, bortset fra en enkelt, der har fået afslag fordi den faldt 
udenfor puljens formål. 
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Under temaerne har styrelsen indstillet, at alle udviklingsopgaver vedrørende 
uddannelser, undervisningsmaterialer mv. imødekommes. 
Desuden indstilles 11 ud af de 14 ansøgninger om analyser mv. imøde-
kommes helt eller delvist. Analyser, der ikke blev indstillet til tilskud, hav-
de udvalgets 2. prioritet. 

Muligheder for omdisponering i tilskudsperioden 
Får efteruddannelsesudvalgene i løbet af årene 2017 og 2018, hvor til-
skuddene skal anvendes, et mindre forbrug i forhold til det tilskud, de har 
fået, har udvalgene mulighed for selv at omdisponere det tilskud, de har 
fået tildelt inden for kategorierne fælles kompetencebeskrivelser, arbejds- 
markedsuddannelse, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 

Udvalgene kan desuden ansøge ministeriet om godkendelse af omdispone-
ringer mellem disse kategorier, så tilskuddet løbende anvendes til det mest 
relevante udviklingsarbejde inden for udvalgets område. 

Der er efter ansøgning til ministeriet også mulighed for at opnå godken-
delse af omdisponering mellem de analyser, det enkelte udvalg har fået 
tilskud til. Der kan ikke omdisponeres mellem tilskud til udvikling af ar-
bejdsmarkedsuddannelser mv. og tilskud til analyser. 

I den forbindelse bliver der iværksat en bedre registrering af omdispone-
ringerne med henblik på at lette kontrol og skabe mere gennemsigtighed i 
regnskabsaflæggelsen. 

Kopi af ansøgninger og projektbeskrivelser af analyser mv. 
VEU-rådet kan rekvirere kopi af ansøgninger og projektbeskrivelser, hvis 
det ønskes. 



 

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 

12. august 2016 
Sags nr.: 16/09575 
 
 

Til efteruddannelsesudvalgene 
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelse af ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkeds-
uddannelser m.v. for finansåret 2017 
Hermed indkalder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efteruddannelsesud-
valgenes ansøgninger om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser 
m.v., UUL puljen, for finansåret 2017.  
Udmelding og tildeling af tilskud vil afhænge af indholdet i finansloven for 2017. 
Der forventes en ramme på ca. 22 mio.kr. i 2017. 
 
To temaer i 2017 
Årets temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesudvalgene om at 
fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, ministeriet arbejder 
for at fremme.  
 
Som for øvrige udviklingsopgaver, der ansøges under puljen, skal udvalgene 
under begge temaer tydeliggøre sammenkoblingen mellem beskrevne behov for 
udvikling og de udviklingsopgaver, der ansøges, i deres arbejdsmarkedspolitiske 
redegørelse. Det vil sige, at behovet for de ansøgte arbejdsmarkedsuddannelser, 
materialer m.v. skal beskrives, og at omfang og indhold af disse skal beskrives 
som anført i dette brevs bilag 1. 
 
Temaerne for UUL puljen 2017 er: 
 
1. Uddannelsesstrukturer og branchepakker, herunder branchepakker 

målrettet tosprogede 
Udvikling af nye uddannelsesstrukturer er fortsat et vigtigt indsatsområde for 
udvalgene for at  

• Sikre fortsat udvikling og tilpasning af uddannelsesstrukturer til jobrettet 
uddannelse. 

• Skabe øget opmærksomhed om kompetenceudvikling gennem AMU. 
• Sikre gennemsigtighed og overblik over sammenhænge gennem uddan-

nelsesstrukturer til vertikale eller horisontale kompetenceløft på de en-
kelte efteruddannelsesområder. 
 

Som en del af arbejdet med udvikling af nye uddannelsesstrukturer, er det under 
årets pulje en delopgave at pege på mere målrettede veje ind på det danske ar-
bejdsmarked for tosprogede, bl.a. flygtninge og indvandrere, ved hjælp af sam-
mensætning af AMU-branchepakker, der afspejler lokale beskæftigelsesmulighe-
der.  
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De branchepakker til tosprogede, der støttes under puljen, kendetegnes bl.a. ved 
at kunne anvende muligheden for forlængelse af arbejdsmarkedsuddannelsernes 
normerede varighed, hvis pakken etableres som et særligt uddannelsesforløb for 
tosprogede. Derudover ved at der eventuelt tilknyttes tværgående kurser fra fæl-
leskataloget, der kan understøtte deltagerens udbytte af den faglige undervisning 
samt deres muligheder på det danske arbejdsmarked som AMU’s dansk som 
andetsprog og kurset ”Arbejdsmarked, it, og jobsøgning (F/I)”. 

 
Udover støtte til branchepakker kan der søges om udviklingsmidler til at udvikle 
AMU-uddannelser for tosprogede inden for et fagområde, hvor erfaringen viser, 
at tosprogede kan have brug for særligt indhold eller mere tid i forhold til den 
normerede varighed. Derudover kan der søges om midler til at udvikle undervis-
ningsmateriale målrettet et brancheområde, hvor der deltager mange tosprogede, 
og hvor underviseren kan have brug for noget understøttende materiale. 
 
Styrelsen opfordrer til, at udviklingen af AMU-branchepakker målrettet lokale 
beskæftigelsesmuligheder sker i tæt samarbejde med de relevante AMU-
udbydere for at understøtte sandsynligheden for, at pakkerne reelt bliver udbudt. 
 
Det betyder, at udviklingsopgaverne bl.a. kan omfatte   

• Udvikling og beskrivelse af nye uddannelsesstrukturer og evaluering af 
erfaringer med allerede eksisterende, herunder nye branchepakker mål-
rettet lokale beskæftigelsesmuligheder især for tosprogede. Udviklingen 
bør ske i tæt samarbejde med relevante AMU-udbydere. 

• Udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser til tosprogede. 
• Læreruddannelse, der som delelementer har fokus på at formidle sam-

menhæng mellem uddannelser og kompetencer i uddannelsesstrukturer 
og vise veje til vertikale eller horisontale kompetenceløft. 

• Undervisningsmaterialer der understøtter arbejdsmarkedsuddannelsers 
sammenhæng i strukturer, herunder materialer målrettet brancheområ-
der, hvor erfaringen viser, at der deltager mange tosprogede.  
Undervisningsmaterialer til branchepakker målrettet tosprogede skal bl.a. 
tydeliggøre, hvilke udfordringer, primært sproglige, men også kulturelle, 
tosprogede særligt oplever i forhold til den specifikke branche, f.eks. 
hvilke ord der oftest volder problemer, og hvordan man som underviser 
kan tackle dette.  

 
Tilskud til undersøgelser, analyser og evalueringer ansøges på det elektroniske 
ansøgningsskema til dette. Tilskud til læreruddannelse og undervisningsmateriale 
ansøges på det elektroniske samleskema, vedlagt liste med titler og prioritering i 
skemaet til budget og regnskab. 
 
Skriv 1 udfor hver opgave, der søges under temaet, i skema til budget og regn-
skab. 
 
2) Test og afprøvning i AMU 
Til understøttelse af arbejde med at udvikle dette indsatområde, kan udvalgene 
arbejde med udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer 
og læreruddannelse, samt undersøgelser, analyser og evalueringer. 
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Udviklingsopgaverne kan bl.a. omfatte: 
• Fagligt undervisningsmateriale til brug i test og afprøvning. 
• Udvikling af læreruddannelse. 
• Udvikling af pædagogisk og didaktisk undervisningsmateriale om gen-

nemførelse af test og afprøvning i tilknytning til eksisterende fagligt un-
dervisningsmateriale. 

• Undersøgelser og evalueringer. 
 

Udviklingsopgaverne skal tage afsæt i eller bygge videre på tidligere erfaringer og 
projekter på området, herunder fra puljerne UUL16 og TUP15.  
 
Udviklingsopgaverne skal videre knytte an til afprøvning og test undervejs i, eller 
ved afslutning af, en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag i en fælles kom-
petencebeskrivelse, i form af inspiration og værktøjer til understøttelse af under-
visning og læring, herunder ved at udviklede test og afprøvninger medvirker til at 
tydeliggøre overfor kursisterne, hvad de lærer. 
 
Som for øvrige udviklingsopgaver, der ansøges under puljen, skal udvalgene 
under begge temaer tydeliggøre sammenkoblingen mellem beskrevne behov for 
udvikling og de udviklingsopgaver, der ansøges, i den arbejdsmarkedspolitiske 
redegørelse. 
 
Tilskud til undersøgelser, analyser og evalueringer ansøges på ansøgningsskema-
et til dette. Til skud til læreruddannelse og undervisningsmateriale ansøges på 
samleskemaet bilagt skema til budget og regnskab med detaljerede oplysninger.. 
 
Skriv 2 udfor hver opgave, der søges under temaet, i skema til budget og regn-
skab. 
 
Dispensation fra grundtakster 
Der vil i særlige tilfælde kunne opnås dispensation fra de anførte grundtakster 
vedrørende udvikling af FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmateri-
aler og læreruddannelse, hvis udvalget i beskrivelsen af udviklingsopgaven be-
grunder og dokumenterer, at udviklingsopgaven bliver dyrere end den fastlagte 
grundtakst. 
 
Dispensation ansøges og begrundes i det elektroniske ansøgningsskema, samle-
skemaet. 

 
Prioritering af udviklingsopgaver 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmoder hvert efteruddannelsesudvalg 
om at angive udvalgets prioritering blandt egne ansøgninger.  
 
Normalt modtager styrelsen samlet ansøgning om væsentlig større tilskud, end 
der er afsat på finansloven til brug for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser 
mv. Styrelsen prioriterer derfor blandt de ansøgte udviklingsopgaver. Til brug 
for denne prioritering har udvalgene mulighed for at angive egne forslag til prio-
ritering. 
 
Sagsbehandlingen vil herefter ske i dialog med efteruddannelsesudvalgene med 
udgangspunkt i de indsendte prioriteringsforslag. Hensigten er at opnå en så 
kvalificeret dialog og udvælgelse som muligt.  
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Efteruddannelsesudvalgets prioritering foretages i skemaet til budget og regn-
skab, der skal vedlægges det elektroniske ansøgningsskema, ved at skrive om 
opgaven er udvalgets prioritet 1 eller 2 udfor hver af de ansøgte udviklingsopga-
ver. Se også bilag 1. 
 
Styrelsen vil tilstræbe, at ansøgninger med 1. prioritet imødekommes, hvis de 
lever op til ansøgningsbetingelserne. Styrelsen vil gå i dialog med udvalgene om 
mulighederne for at imødekomme ansøgte udviklingsopgaver med 2. prioritet. 
 
Tidsfrist: 
Fristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud fra UUL puljen 2017 til 
udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. er fredag den 30. september 
2016 kl. 12.00. 
 
Til brug for de elektroniske ansøgningsskemaer modtager hvert efteruddannel-
sesudvalg e-mail med oplysning om brugernavn og adgangskode, der skal bruges 
på ministeriets indberetningsportal for at få adgang til at udfylde de elektroniske 
ansøgningsskemaer.  
 
Tilsagn om midler for 2017 vil kunne anvendes til udviklingsopgaver i kalender-
årene 2017 og 2018. Alle udviklingsopgaver skal således være færdiggjort og af-
leveret til udvalget inden 31. december 2018 for at kunne udløse tilskud. 
 
Bemærk, at der normalt anføres et sluttidspunkt i det elektroniske ansøgnings-
skema, der ligger efter 31. december 2018. Det skyldes at arbejdet med regnskab 
og afrapportering medtages i denne tidsfrist. 
 
Afrapportering 
Regler for regnskab og revision findes i Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, 
rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stillings puljemidler m.v., bekendtgørelse nr. 4 af 05/01/2016.  
 
De nærmere regler for afrapportering, herunder for rapport, regnskab og revisi-
on for UUL puljen, vil fremgå af styrelsens svar på udvalgets ansøgning om til-
skud. Reglerne blev ændret ved indkaldelsen af ansøgninger til puljen i 2016. 
 
Love og regler 
Efteruddannelsesudvalgenes opgaver vedrørende tilskud til udvikling af ar-
bejdsmarkedsuddannelser m.v. fremgår af lov nr. 226 af 4. marts 2014 om ar-
bejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer.  
I finansloven er puljen anført i tekstanmærkningerne til § 20.89.03.25. 
 
Kontakt 
Såfremt der måtte være spørgsmål til udfyldelse af de elektroniske ansøgnings-
skemaer, kan de stilles på e-post til: 

• Puljesekretariatet, e-post puljefou@uvm.dk 
 
Spørgsmål til årets temaer, regler og administration kan stilles til: 

• Fuldmægtig Jørgen Brogaard Nielsen på tlf. 33 92 53 50 eller  
e-post joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk   
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Bilag 1: Gennemgang af ansøgningskrav m.v. 
 
 
Overblik over ansøgningens dele og bilag 
Efteruddannelsesudvalgets ansøgning skal bestå af:  
 
• Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse: En redegørelse for det ar-

bejdsmarkedspolitisk bestemte behov for udviklingstiltag inden for udval-
gets område. Redegørelsen vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema til 
ansøgning om tilskud til FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisnings-
materialer og læreruddannelse.  

 
Bemærk, at sammenhængen mellem redegørelsen og de ansøgte udviklings-
opgaver skal være tydelig, f.eks. ved at der i redegørelsen henvises til de på-
gældende udviklingsopgaver mv.  

 
− Behovsredegørelsen: Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse skal også in-

deholde udvalgets behovsredegørelse hvor udvalget vurderer, om udvik-
lingen indenfor udvalgets område(r) medfører faldende, uændret eller 
stigende aktivitet det kommende år. Redegørelsen skal således alene an-
give retning for udviklingen og ikke et konkret estimat.  
Bemærk, at redegørelsen som minimum skal indeholde udvalgets kon-
klusion om den samlede aktivitet på udvalgets område. 

 
Der er vedlagt en skabelon for redegørelsens opbygning, med henblik på at 
lette overblik over fremstillingen, og gøre redegørelserne mere ensartede på 
tværs af udvalg. 

 
• Elektronisk ansøgningsskema, samleskemaet: Skal indeholde en over-

sigt over samlet ansøgt tilskud for hver af følgende udviklingsopgavetyper:  
− fælles kompetencebeskrivelser 
− arbejdsmarkedsuddannelser 
− undervisningsmateriale 
− læreruddannelse 
Samleskemaet vedlægges skema til budget og regnskab, hvor de enkelte op-
gaver oplistes i skemaets budgetdel. Skema til budget og regnskab erstatter 
den oplistning, der tidligere er sket i samleskemaet.  
 
Skema til budget og regnskab med vejledning og eksempler er vedlagt 
dette brev, og vil også blive lagt på puljens hjemmeside. 
 
Samleskemaet med bilag og den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse er 
grundlag for styrelsens sagsbehandling.  

 
• Elektronisk ansøgningsskema for hver undersøgelse/ analyse/ evalu-

ering: Der udfyldes én ansøgning for hver undersøgelse, analyse eller evalu-
ering, der søges tilskud til. Det sker bl.a. for efterfølgende at kunne skelne 
mellem materialer fra de enkelte udviklingsopgaver, når de udlægges forskel-
lige steder på EMU.dk, bl.a. på fou.emu.dk. 
Bemærk: Analyserne beskrives kort med formål, indhold og budget i hoved-
punkter fordelt på indholdsaktiviteter, se også side 10.  
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Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovsredegørel-
sen 
 
Efteruddannelsesudvalget skal i forbindelse med ansøgningen i en arbejdsmar-
kedspolitisk redegørelse redegøre for de kvalifikationsbehov, der eksisterer på 
det/de delarbejdsmarkeder, udvalget betjener, med klar fokus på målgruppen for 
arbejdsmarkedsuddannelserne.  
 
Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse udgør det primære grundlag for styrel-
sens sagsbehandling af udvalgets ansøgninger om tilskud under puljen.   
 
Indhold i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 
Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse skal indeholde en dækkende og præcis 
redegørelse for kompetenceudviklingsbehovet inden for udvalgets område og 
indeholder tre elementer:  
 

- Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddan-
nelsesbehov på udvalgets jobområder. 

- Beskrivelse af nye uddannelsesbehov i den forbindelse, herunder konkre-
te udviklingstiltag i form af nye eller reviderede FKB og arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse, samt be-
hov for nye/ supplerende undersøgelser, analyser og evalueringstiltag. 

- Behovsredegørelse: Kvantitative vurderinger af tendenserne i udviklin-
gen, dvs. om den beskrevne udvikling indenfor udvalgets jobområder 
medfører faldende, uændret eller stigende uddannelsesaktivitet i det 
kommende år. Vurderingen ledsages af en konklusion om udvalgets sam-
lede aktivitet på tværs af jobområder.  

 
Redegørelsen skal indeholde begrundelse for alle udviklingsopgaver, der søges 
tilskud til. Uanset valg af udformning af redegørelsen, er det derfor vigtigt, at det 
er tydeligt i fremstillingen, hvordan de beskrevne uddannelsesbehov og de an-
søgte udviklingsopgaver hænger sammen. 
 
Begrundelse for hver udviklingsopgave eller grupper af opgaver 
Hver udviklingsopgave, eller fagligt sammenhængende grupper af udviklingsop-
gaver vedrørende fælles kompetencebeskrivelser, uddannelser, materialer eller 
læreruddannelse, skal være begrundet, så sammenhængen mellem det behov, der 
er på arbejdsmarkedet, er koblet entydigt til den ansøgte udviklingsopgave i tek-
sten. 
 
Særligt for undersøgelser, analyser, evalueringer mv. gælder, at udviklingsopga-
ven nævnes med titel i forbindelse med det behov, den udspringer af. 
 
Årets temaer 
Udviklingsopgaver indenfor årets temaer fremhæves i redegørelsen, og sammen-
hængen til temaet begrundes. 
 
Dokumentation af uddannelsesbehov mv. 
Der lægges vægt på, at nye uddannelsesbehov er godt dokumenterede med kil-
deangivelse.  
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Kilder til den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse kan være: 
 

- Konklusioner/anbefalinger fra udvalgets gennemførte undersøgelser, 
analyser eller evalueringer af udviklingstendenser inden for jobområder, 
som udvalget dækker. Titel og år for undersøgelser mv. bør fremgå.  
Tidligere undersøgelser, analyser og evalueringer kan i mange tilfælde 
være kvalificerende for den valgte udvikling af fælles kompetencebeskri-
velser og arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Derfor lægger styrelsen også 
vægt på, at udviklingen af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmar-
kedsuddannelser m.v. tager udgangspunkt i konklusioner fra analyser og 
evalueringer, hvor det er relevant. 

- Observerede udviklingstendenser relevante for målgruppen for arbejds-
markedsuddannelser inden for de jobområder, som udvalget dækker, fra 
eksterne rapporter fra forskningsinstitutioner, organisationer, konsulen-
ter mv., f.eks. ændringer i jobfunktioner affødt af den teknologiske ud-
vikling og arbejdets organisering, områder med mangel på arbejds-
kraft/flaskehalse, nye jobfunktioner for målgruppen osv.   

- Andre kilder til afdækning af uddannelsesbehov f.eks. i tilknytning til ny-
opståede uddannelsesbehov på et eller flere af de delarbejdsmarkeder, 
som udvalget betjener. Det kan f.eks. være, at en række uddannelsesinsti-
tutioner eller brancher peger på et nyt uddannelsesbehov inden for et 
bestemt jobområde. 
 

Til brug for udvalgenes vurderinger forventer styrelsen at offentliggøres aktivi-
tetstal for 1. halvår 2016 i AMU-statistikken i slutningen af august 20161. 
 
De arbejdsmarkedspolitiske redegørelser vil blive offentliggjort på Ministeriets 
hjemmeside. Offentliggørelsen skal bl.a. give andre efteruddannelsesudvalg og 
udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser mulighed for at kende til begrundelser 
for den udvikling, efteruddannelsesudvalgene sætter i gang på deres område, og 
indblik i de tendenser på arbejdsmarkedet, som efteruddannelsesudvalgene har 
registreret. 
 
Til brug for udformning af den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og behovs-
redegørelsen har styrelsen udarbejdet en anbefalet skabelon, som er beskrevet 
sidst i dette brev. 

                                                 
1 Se link til AMU-statistikken: http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-uddannelser-
til-voksne/Statistik-om-AMU  

http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-uddannelser-til-voksne/Statistik-om-AMU
http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-uddannelser-til-voksne/Statistik-om-AMU


  8   

 

Tilskud til FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisnings-
materialer og læreruddannelse 
Der ydes tilsagn om tilskud med ét samlet tilskudsbeløb til disse udviklingsopga-
ver, jvf. samleskemaet i det elektroniske ansøgningsskema for udvikling af FKB, 
arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse.  
På baggrund af redegørelsen for det arbejdsmarkedspolitisk bestemte udvik-
lingsbehov oplyses:  
 

- Hvilke fælles kompetencebeskrivelser, udvalget forventer at udvikle samt 
en foreløbig titel på den enkelte kompetencebeskrivelse 

- Hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, udvalget forventer at udvikle samt 
en foreløbig titel på den enkelte uddannelse  

- En beskrivelse af det undervisningsmateriale, udvalget ønsker at udvikle 
med foreløbig titel 

- En beskrivelse af den læreruddannelse, lærerkonference, temamøde eller 
lignende, udvalget ønsker at udvikle i relation til konkrete arbejdsmar-
kedsuddannelser/fagområder eller til andre aktiviteter som f.eks. til øget 
forståelse af og brug af fælles kompetencebeskrivelser og uddannelses-
mål. Der anføres en foreløbig titel. 

 
I samleskemaet skriver udvalget hvor mange FKB, arbejdsmarkedsuddannelser 
mv., der ansøges, og det samlede tilskud, der søges om til hver type udviklings-
opgave. 
 
I bilaget ”Skema til budget og regnskab…” oplistes FKB mv. med titler, priori-
tering og budgetteret udviklingsudgift pr. opgave. Der kan også anføres en gen-
nemsnitspris pr. opgave indenfor rammerne af grundtaksterne. 
 
”Skema til budget og regnskab” vedlægges den elektroniske ansøgning.  
Endeligt budget indsendes, når udvalget har fået tilsagn om tilskud.  
 
Grundtakster 
Tilskuddet til udvikling af FKB, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmate-
rialer og læreruddannelse beregnes på baggrund af det godkendte antal udvik-
lingsopgaver og ud fra grundtakster for de enkelte opgavetyper.  
 
Grundtaksterne er:  

- udvikling af en fælles kompetencebeskrivelse 40.000 kr. 
- udvikling af en arbejdsmarkedsuddannelse 20.000 kr. 
- udvikling af undervisningsmateriale 30.000 kr. 
- udvikling af læreruddannelse 20.000 kr. 

 
Grundtaksterne er udtryk for et maksimalt gennemsnitstal, efteruddannelsesudval-
get skal holde udgifterne inden for. Imidlertid kan udgifterne til udvikling af 
f.eks. en arbejdsmarkedsuddannelse godt overstige 20.000 kr., hvis udgifterne til 
udvikling af andre arbejdsmarkedsuddannelser er mindre, og udvalget derfor kan 
holde et gennemsnit på 20.000 kr. for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Der vil i særlige tilfælde kunne opnås dispensation fra de anførte grundtakster, 
hvis udvalget dokumenterer, at udviklingsopgaven bliver væsentlig dyrere end 
grundtaksten. Dispensation skal ansøges og begrundes for hver opgave i det 
elektroniske samleskema. 
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Særligt om tilskud til udvikling af undervisningsmaterialer 
Tilskud til udvikling af undervisningsmateriale er underlagt særlige krav. 
 
Afgivelse af erklæring om markedsundersøgelse  
Ved ansøgning om tilskud til undervisningsmateriale skal efteruddannelsesudval-
get for hvert materiale godtgøre, at der ikke findes lignende undervisningsmate-
riale på markedet, f.eks. materiale rettet mod EUD fag, som vil kunne anvendes i 
stedet for det, der søges udviklingsmidler til. Det kræves af hensyn til konkur-
rencen over for private forlag.  
 
I ansøgningen skal udvalget derfor afgive erklæring om, at udvalget har under-
søgt markedet uden at have fundet andet anvendeligt undervisningsmateriale. 
Der vil kun blive ydet tilskud til udvikling af undervisningsmateriale, hvis ansøg-
ningen indeholder en sådan erklæring fra efteruddannelsesudvalget.   
 
Offentliggørelse på EMU 
Tilskud til udvikling af undervisningsmateriale gives kun under forudsætning af, 
at det færdige materiale offentliggøres på EMU.dk. Det gælder uanset om un-
dervisningsmaterialet er på dansk eller på andre sprog. Materialet skal offentlig-
gøres i en form, så skolerne kan bruge det direkte i undervisningen, og det skal 
være gratis.  
 
For at sikre at materialer, der i særlig grad understøtter aktuelle temaer, fremhæ-
ves, opfordres hvert udvalg til udvælge materialer, som udvalget ønsker at frem-
hæve. Link til materialerne indsendes til udvalgets områdekonsulent med henblik 
på at vurdere, om der skal suppleres med ekstra omtale på EMU.dk. 
Vejledning til at registrere et materiale på EMU.dk findes på Materialeplatfor-
men. Ved aflæggelse af slutregnskab skal der vedlægges dokumentation for, at 
materialer er udlagt på EMU.dk. 
 
Rettigheder 
Styrelsen indskærper efteruddannelsesudvalgets ansvar for, at et færdigudviklet 
undervisningsmateriale ikke krænker tredjemands rettigheder efter ophavsretslo-
ven. Det betyder i praksis, at efteruddannelsesudvalget på ministeriets veg-
ne skriftligt skal erhverve rettighederne til samtlige tekster, billeder, tegninger 
m.v., der indgår i materialet. 
 
Bistand fra forlag, herunder forlag med tilknytning til udvalget 
Hvis et efteruddannelsesudvalg har behov for faglig bistand fra et forlag i for-
bindelse med udvikling af et undervisningsmateriale, kan udvalget kun få tilskud 
til at anvende et forlag med organisatorisk tilknytning til efteruddannelsesudvalget, 
hvis udvalget i ansøgningen har dokumenteret, at der er indhentet mindst to 
tilbud, og at det pågældende forlag er billigst. Aftalen med forlaget kan ikke om-
fatte en fortrinsret til at viderebearbejde eller at udgive materialet, efter det er 
offentliggjort på EMU.dk. 
 
Krav om udbud af materialer, der er egnet til kommerciel udnyttelse 
Hvis der er tale om udvikling af undervisningsmateriale, der har en sådan karak-
ter, at efteruddannelsesudvalget vurderer, at det efterfølgende er egnet til kom-
merciel udnyttelse af et forlag (med eller uden organisatorisk tilknytning til udval-
get), skal opgaven sendes i udbud, når udvalget har modtaget tilsagn om tilskud.  
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Dokumentation for udbuddet vedlægges i forbindelse med slutregnskab og revisi-
on. Se Undervisningsministeriets brev til efteruddannelsesudvalgene af 11. april 
2006 om retningslinjer for produktion og distribution af undervisningsmaterialer 
til arbejdsmarkedsuddannelser på ministeriets hjemmeside2. 
 
Tilskud til undersøgelser, analyser, evalueringer og lignende 
Efteruddannelsesudvalgenes ansøgninger om tilskud til undersøgelser, analyser, 
evalueringer eller lignende kan bl.a. omfatte: 
 

- en undersøgelse, der identificerer behov for arbejdsmarkedsrelevante 
kompetencer og dermed bidrager til løsning af udvalgets opgave med at 
omsætte udviklingstendenser på arbejdsmarkedet til fælles kompetence-
beskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser  

- en undersøgelse, der bidrager til en vurdering af, om efteruddannelses-
udvalgets samlede vifte af uddannelser inklusive enkeltfag dækker beho-
vet i forhold til målgruppen  

- en analyse af et enkelt fagligt område, delarbejdsmarked eller kompeten-
ceområde, som udvalget er ansvarlig for 

- en analyse af uddannelsesstrukturer i forhold til EUV 
- undersøgelser og udvikling af nye branchepakker til tosprogede 
- en evaluering af virkningerne af den hidtidige efteruddannelsesindsats på 

området, eller udvikling af metoder og redskaber til måling heraf  
- en analyse af efteruddannelsesbehovet på tværs af brancher og faglige 

områder 
- en analyse af hensigtsmæssighed og muligheder for afprøvning og test i 

AMU 
- en analyse eller undersøgelse, der klarlægger indhold i test og afprøvning 

på et konkret område 
 

Efteruddannelsesudvalget skal til den elektroniske ansøgning vedlægge en  
projektbeskrivelse der som minimum indeholder   
• formål og begrundelse for projektet, 
• mål, 
• tidsplan 
• budget, hvoraf det fremgår, hvor stort et beløb, der tænkes anvendt til de 

enkelte aktiviteter, poster og faser af projektet.  
 
Bemærk: En aktivitet eller post kan ikke være ”løn til udvikler” uden nærmere 
angivelse af hvad der udføres, men f.eks. ”Oplæg på workshop om udvikling af 
metode til undervisning indenfor xxxx” eller ”udarbejdelse af udkasttil yyy”,  
udvikler i yy timer à zzz kr., i alt kr….” 
 
På baggrund af ansøgningerne afgør styrelsen som udgangspunkt om der ydes 
tilskud til opgaven. Afhængigt af, hvor udbygget udvalgets ansøgning har været, 
kan der dog blive rejst krav om efterfølgende indsendelse af en udbygget og re-
videret ansøgning med henblik på endelig godkendelse af udviklingsopgaven. 

                                                 
2 Se link: 
Http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF08/082411_Retningslinjer_for_prod
uktion_og_distribution.pdf 
 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF08/082411_Retningslinjer_for_produktion_og_distribution.pdf
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF08/082411_Retningslinjer_for_produktion_og_distribution.pdf


  11   

 

Generelle retningslinjer for tilskuddet, koordinering og priorite-
ring 
Efteruddannelsesudvalget er ansvarligt for, at udgifterne til udviklingsarbejdet er 
mindst mulige set i relation til den nødvendige kvalitet. 
 
Koordinering 
Efteruddannelsesudvalget har ansvaret for, at udviklingsopgaver koordineres på 
tværs af udvalgene. På områder, hvor styrelsen er ansvarlig for udviklingen, som 
fx for uddannelser i Fælleskataloget, skal efteruddannelsesudvalgene koordinere 
arbejdet med styrelsen. 
 
Koordineringsansvaret gælder udviklingen af fælles kompetencebeskrivelser, 
arbejdsmarkedsuddannelser, læreruddannelse og undervisningsmateriale samt 
analyser, evalueringer el. lign. Koordineringen bør foregå så tidligt som muligt, 
og inden der er udarbejdet et konkret produkt. 
 
Dispensation til at udvalgets medarbejdere deltager i udviklingsarbejde 
Styrelsen kan i visse tilfælde godkende, hvis medarbejdere i efteruddannelsesud-
valgenes sekretariater, udviklingsafdelinger el. lign. selv ønsker at stå helt eller 
delvist for et udviklingsprojekt. En sådan godkendelse kan kun gives i forbindel-
se med ansøgning om tilskud til: 

- Analyser, evalueringer el. lign.   
- Udvikling af læreruddannelse 
- Udvikling af undervisningsmateriale.  

 
Ønsker et efteruddannelsesudvalg, at medarbejdere i udvalgets sekretariat delta-
ger i, eller står for, udviklingsarbejdet, skal ønsket markeres og begrundes i de 
dertil indrettede felter i ansøgningsskemaerne eller vedlægges bilag.  
 
Derimod kan der ikke ydes tilskud til medarbejdere i efteruddannelsesudvalgenes 
sekretariater el. lign. i forbindelse med udvikling af fælles kompetencebeskrivel-
ser eller arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Der kan heller ikke søges om tilskud til dækning af udgifter til sekretariaternes 
administrative opgaver i forbindelse med udviklingsmidlerne, herunder ansøg-
ning, afrapportering, regnskabsaflæggelse m.v. i forbindelse med udvikling af 
arbejdsmarkedsuddannelser, jvf. Undervisningsministeriets brev af 2. november 
2006 om efteruddannelsesudvalgenes anvendelse af udviklingsmidler, se også 
puljens hjemmeside3. 
 
Prioritering 
Markering af udvalgets prioritering:  
Vedrørende FKB mv. sker det i bilaget ”Skema til budget og regnskab” til det 
elektroniske ansøgningsskema, ved at påføre 1 eller 2 i skemaets kolonne til prio-
ritering ud for hver ansøgt udviklingsopgave.  
  

                                                 
3 Se link: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-
over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-
udvikling-af-arbejdsmarkedsuddannelser  

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-udvikling-af-arbejdsmarkedsuddannelser
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-udvikling-af-arbejdsmarkedsuddannelser
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-udvikling-af-arbejdsmarkedsuddannelser
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Prioritering 1 eller 2 anføres således for hver  
- fælles kompetencebeskrivelse 
- arbejdsmarkedsuddannelse 
- undervisningsmateriale 
- faglig læreruddannelse 
- undersøgelse/analyse/evalueringsopgave 

der ansøges om tilskud til.  
 
Styrelsen vil som udgangspunkt tilstræbe, at ansøgninger med 1. prioritet imøde-
kommes, hvis de lever op til ansøgningsbetingelserne. Styrelsen vil gå i dialog 
med udvalgene om mulighederne for at imødekomme ansøgte udviklingsopga-
ver med 2. prioritet. 
 
Vedrørende analyser mv. sker angivelse af udvalgets prioritering af udviklings-
opgaven ved at skrive ”Opgaven har prioritet 1” eller ”Opgaven har prioritet 2” 
ind som første linje i feltet til beskrivelse af formål i det elektroniske ansøgnings-
skema. 
 
Moms 
Bemærk, at de ansøgte beløb skal være inklusiv evt. moms. De tildelte tilskud er 
således udtryk for det totale tilskud efteruddannelsesudvalget vil modtage. 
 
Udgifter til revision 
Udgifter til revision skal medtages som en separat, samlet udgiftspost inkl. 
moms, både i de elektroniske ansøgningsskemaer, og i bilaget ”Skema til budget 
og regnskab”.  
 
Timetakst for udviklere 
Undervisningsministeriet har fastsat en timetakst på 355 kr. (2016-niveau) for 
tilskud til forsøg og udvikling. Nye takster udmeldes efter årsskiftet. 
 
Taksten gælder, når efteruddannelsesudvalgene aftaler med lærere på institutio-
nerne om at udføre udviklingsarbejdet, eller når medarbejdere i efteruddannel-
sesudvalgets sekretariat eventuelt selv deltager i udviklingsarbejdet.  
 
Taksten er dog ikke gældende for eksterne udviklere fra konsulentfirmaer og 
lignende, i udvalgets aftaler om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser mv. 
eller gennemfører en analyse, evaluering eller lignende.   
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Disposition for bilaget med den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 
 
1. Sammenfatning med konklusion på:  

a. De vigtigste punkter i den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 
b. Behovsredegørelsen med samlet angivelse af, om udvalget forventer en stigning eller et 

fald i aktiviteten. 
 
2. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet og uddannelsesbehovet og beskrivelse af 

udviklingsopgaver:  
a. Redegørelse for udviklingen på arbejdsmarkedet af relevans for uddannelsesbehov på 

udvalgets jobområder. 
b. Beskrivelse af nye uddannelsesbehov i den forbindelse, og de konkrete udviklingstil-

tag, udvalget vurderer, at der er behov for i den sammenhæng, dvs.: 
- nye eller reviderede FKB og arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer 

og læreruddannelse 
- nye/ supplerende undersøgelser, analyser og evalueringstiltag, hver beskrevet 

kort med henvisning til uddybning i det elektroniske ansøgningsskema eller ved-
lagt separat ansøgning. 

For de udviklingsopgaver, udvalget peger på, anføres om de ligger indenfor et af 
årets temaer og hvilket. 

c. Behovsredegørelse: Kvantitative vurderinger af tendenserne i udviklingen, dvs. om 
den beskrevne udvikling indenfor udvalgets jobområder medfører faldende, uændret 
eller stigende uddannelsesaktivitet i det kommende år. Vurderingen ledsages af en 
konklusion om udvalgets samlede aktivitet på tværs af jobområder.  

 
Indholdet under punkt 2a og 2b beskrives typisk efter en af disse to modeller:   
- Udviklingsopgaverne beskrives sammen med, og integreret i, beskrivelsen af det arbejds-

markedspolitiske behov, så udviklingsopgaverne står i forlængelse af og i sammenhæng med 
hver af de udviklingstendenser/ -behov, der begrunder dem.  
Denne type arbejdsmarkedspolitiske redegørelse er struktureret efter emner i form de ud-
viklingstendenser, der er på udvalgets område eller på overordnede fagområder. 
 

- Udviklingsopgaverne beskrives i sammenhæng med de fælles kompetencebeskrivelser, de 
vedrører, hvad enten der er tale om eksisterende eller nye, ansøgte fælles kompetencebe-
skrivelser.  
Denne type arbejdsmarkedspolitiske redegørelse er struktureret efter de fælles kompetence-
beskrivelser udvalget har ansvar for, og eventuelt foreslår udviklet. 
  

Uanset valg af udformning af redegørelsen, er det vigtigt, at det er tydeligt i fremstillingen, 
hvordan de beskrevne uddannelsesbehov og de ansøgte udviklingsopgaver hænger sammen. 
 



23-11-2016 
  
 

 
 
Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummerudvikling af uddannelser mv.: 139088 
 
Efteruddannelsesudvalg: IF 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

IF 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser 360.000          360.000               
Undervisningsmaterialer 300.000          300.000               
Læreruddannelse 100.000          100.000               
Revisionsudgifter 40.000            40.000                 
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 800.000          800.000               
Analyse af udviklingsbehov og -tendenser for 
produktionsmedarbejderen ift.  sundhedsfremme og robusthed i 
arbejdslivet og deraf afledte behov for  kompetenceløft.            474.275 
Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf afledte 
behov for  horisontale og vertikale kompetenceløft.            302.815 302.815               
Analyse af udviklingsbehov inden for digitalisering i industrien og 
heraf  afledte kompetencebehov            414.600 414.600               
AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse

           492.515 492.515               
Analyser og evalueringer i alt 1.684.205       1.209.930            

Andre opgaver i alt -                 -                      
I alt 2.484.205       2.009.930             
 
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 



23-11-2016 
  
 

 
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
IF har ikke søgt om midler til udvikling af FKB’er.   
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
IF har ansøgt om tilskud på 360.000 kr. til udvikling af 18 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud 
på i alt 360.000 kr. til udvikling vedrørende xx arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
IF har ansøgt om tilskud på 300.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 10 undervisningsmaterialer.  
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende undervisningsmaterialer er vel-
begrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på 
i alt 300.000 kr. til udvikling vedrørende 10 undervisningsmaterialer.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Læreruddannelse: 
IF har ansøgt om tilskud på 100.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 5 læreruddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelser er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
100.000 kr. til udvikling vedrørende 5 læreruddannelser.  
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Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 40.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 40.000 kr. til revision. 
 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 800.000 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelse og udgifter til revision. 
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Analyser og evalueringer: 
IF har ansøgt om 1.684.205 kr. til i alt 4 analyser. 
 
Analyse af udviklingsbehov og -tendenser for produktionsmedarbejderen ift.  sundhedsfremme 
og robusthed i arbejdslivet og deraf afledte behov for kompetenceløft: 
 
Udvalget har søgt om et beløb på 474.275 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er at sikre, at målene under FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i 
industrien dækker behovet for AMU-målgruppen affødt af nye udviklingsbehov- og tendenser i forhold 
til sundhedsfremme og robusthed i arbejdslivet. Baggrunden for analysen er, at udvalget vurderer, at der 
er en række forhold, der kan have betydning for kompetencebehovet for målgruppen som for eksempel 
en højere pensionsalder og øget fokus på produktivitet og omstilling. Udvalget ønsker således disse 
udviklingstendenser undersøgt i relation til, om det betyder, at der er nogle nye kompetencebehov, som 
skal dækkes i industrien. Dette skal udvikles til nye kurser, som lærer målgruppen at tage stilling til at 
sikre sin egen sundhed og robusthed i et længere arbejdsliv. 
 
Styrelsen har været i dialog med udvalget om analysen og er nået til enighed om, at området ikke skal 
annalyseres, fordi analysen er målrettet senere udvikling af uddannelser på områder, der ikke kan rum-
mes inden for AMU. Derfor kan styrelsen ikke yde tilskud til analysen.  
 
Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og deraf afledte behov for horisontale og 
vertikale kompetenceløft: 
 
Udvalget har søgt om et beløb på 302.815 kr. til analysen. 
 
Formålet er, at udvalget ønsker at sikre, at målene under FKB 2229 Produktion af fødevarer og nydel-
sesmidler, FKB Produktion af medicinalprodukter samt FKB 2786 Produktion af teknik i procesindu-
strien dækker behovet for horisontale og vertikale kompetenceløft for AMU-målgruppen affødt af nye 
udviklingstendenser inden for materialer og produktionsteknologier. Dette omfatter bl.a., at den tekni-
ske kompleksitet af virksomhedernes procesanlæg er stigende, der er fortsat et højt fokus på at optime-
re produktions- og enhedsomkostninger på eksisterende fabrikker, og endelig er der fortsat stigende 
krav til nye typer af råvarer og øgede krav til dokumentation, hygiejne og kvalitet. Udvalget forventer, at 
analysen derfor dækker, i hvor høj grad disse udviklingstendenser har slået igennem i branchen, og 
hvilke nye kompetencebehov, der som følge heraf, skal dækkes.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 302.815 kr. til analysen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende alle analyserne. IF forklarer, 
at efteruddannelsesudvalgets egne medarbejdere får en særlig rolle med at understøtte udviklere med 
kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesignet, sparring og løbende 
kvalitetssikring af processen og resultatet. For de analyser, som udføres af undervisere på en skole, om-
fatter udvalgets opgave typisk også konkret hjælp med at dokumentere og kvalitetssikre resultaterne af 
analysen.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
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Analyse af udviklingsbehov inden for dig italisering i industrien og heraf afledte kompetence-
behov: 
 
IF har søgt om et beløb på 414.600 kr. til analysen. 
 
Analysens formål er at sikre, at målene under FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i indu-
strien dækker behovet for både horisontale og vertikale kompetenceløft for AMU-målgruppen affødt af 
nye udviklingstendenser inden for digitalisering i industrien. Baggrunden for analysen er, at udvalget 
vurderer, at en række udviklingstendenser kan få betydning for de faglærte og ufaglærte medarbejdere. 
Dette omfatter bl.a., at virksomhedernes maskiners og produktionsudstyrs kompleksitet tager til, der er 
et stort fokus på at øge produktiviteten, som medfører nye roller og opgaver for medarbejderne, og så 
er der en tendens til, at når produktionen automatiseres, så falder den tekniske support bort, og derfor 
må medarbejderne selv løse disse opgaver. Derfor vil der bl.a. komme en øget efterspørgsel på IKT-
brugere, samtidigt med at danske virksomheder i et øget omfang benytter digitalisering som et redskab 
til at effektivisere deres processer. Udvalget ønsker derfor med analysen at dække, i hvor høj grad disse 
udviklingstendenser har slået igennem i industrien, og hvilke nye kompetencebehov, som skal dækkes 
som følge deraf.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 414.600 kr. til analysen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende alle analyserne. IF forklarer, 
at efteruddannelsesudvalgets egne medarbejdere får en særlig rolle med at understøtte udviklere med 
kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesignet, sparring og løbende 
kvalitetssikring af processen og resultatet. For de analyser, som udføres af undervisere på en skole, om-
fatter udvalgets opgave typisk også konkret hjælp med at dokumentere og kvalitetssikre resultaterne af 
analysen.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen   
 
 
AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse: 
 
Udvalget søger om et beløb på 492.515 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er at udvikle lokale branchepakker målrettet flygtninge og indvandrere, som skal 
bestå af en række AMU-kurser, der giver de nødvendige og efterspurgte kompetencer til at udføre spe-
cifikke arbejdsopgaver inden for udvalgte brancher i industrien. Baggrunden for analysen er bl.a., at 
arbejderbevægelses Erhvervsråd i en prognose viser, at der vil mangle op mod 72.000 erhvervsfagligt 
uddannede personer i 2025, heraf vil manglen på jern og metalmedarbejdere udgøre 30.000 personer. 
Der er stor risiko for, at denne mangel på arbejdskraft vil skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet og have 
en negativ virkning på konkurrenceevne og den økonomiske vækst. Derfor ser udvalget, at flygtninge 
og indvandrere kan være en vigtig ressource på det danske arbejdsmarked fremadrettet, såfremt at den-
ne målgruppe opkvalificeres i forhold til de efterspurgte kompetencebehov.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 492.515 kr. til analysen 
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Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende alle analyserne. IF forklarer, 
at efteruddannelsesudvalgets egne medarbejdere får en særlig rolle med at understøtte udviklere med 
kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesignet, sparring og løbende 
kvalitetssikring af processen og resultatet. For de analyser, som udføres af undervisere på en skole, om-
fatter udvalgets opgave typisk også konkret hjælp med at dokumentere og kvalitetssikre resultaterne af 
analysen.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen   
 
Samlet tilskud til analyser 
På baggrund af ovenstående yder styrelsen tilskud på 1.209.930 kr. til i alt 3 analyser.  
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139068 
 
Efteruddannelsesudvalg: MI 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

MI 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser 40.000              40.000                 
Arbejdsmarkedsuddannelser 720.000            720.000               
Undervisningsmaterialer 1.020.000         1.020.000             
Læreruddannelse 160.000            160.000               
Revisionsudgifter 40.000              40.000                 
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 1.980.000         1.980.000            

Analyser og evalueringer i alt -                   -                      

Andre opgaver i alt -                   -                      
I alt 1.980.000         1.980.000             
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
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Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
MI har ansøgt om 40.000 kr. til udvikling af en FKB:  
 

- Revision af FKB 2241 Entreprenør- og Landbrugstekniske område 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til revidering af FKB 2241 Entreprenør- og Landbrugs-
tekniske område er velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen 
yder derfor tilskud på i alt 40.000 kr. vedrørende udvikling af FKB’en.  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
MI har ansøgt om tilskud på 720.000 kr. til udvikling af 36 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud 
på i alt 720.000 kr. til udvikling af 36 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
MI har ansøgt om tilskud på 1.020.000 kr. til udvikling af i alt 34 undervisningsmaterialer.  
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende undervisningsmaterialer er vel-
begrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på 
i alt 1.020.000 kr. til udvikling af 34 undervisningsmaterialer.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Læreruddannelse: 
MI har ansøgt om tilskud på 160.000 kr. til udvikling af i alt otte læreruddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelser er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
160.000 kr. til udvikling af otte læreruddannelser.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 40.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
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Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 40.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 1.980.000 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejds-
markedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelse og udgifter til revision. 
 
Analyser og evalueringer: 
Udvalget har ikke ansøgt om midler til analyser og evalueringer.  
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139069 
 
Efteruddannelsesudvalg: HAKL 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

HAKL 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser 80.000            80.000            
Arbejdsmarkedsuddannelser 60.000            60.000            
Undervisningsmaterialer 520.000           520.000           
Læreruddannelse
Revisionsudgifter 25.000            25.000            
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 685.000          685.000          
ADAPTIVE AMU - Pilotprojekt            540.925 540.925           
Kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel inden for 
detailhandel og B2B-handel            506.925 506.925           
Analyse af kompetenceudviklingsbehov inden for FKB Produktion 
af kommunikations- og medieprodukter            342.650 -                  
Afklaring af fitnessbranchens kompetenceudviklingsbehov i 
relation til faglærte/ufaglærte medarbejdere              46.375 46.375            
Analyse af ufaglærtes muligheder for opkvalificering inden for det 
administrative område            198.785 198.785           
Analyser og evalueringer i alt 1.635.660       1.293.010        

Andre opgaver i alt -                  -                  
I alt 2.320.660       1.978.010         
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
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I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
HAKL har ansøgt om 80.000 kr. til udvikling vedrørende to FKB’er:  

- FKB til det militære område (ny) 
- FKB 2253 Instruktion og administrative funktioner i træning og sport (revision) 

 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende FKB til det militære område og 
FKB 2253 Instruktion og administrative funktioner i træning og sport er velbegrundet jf. udvalgets 
behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 80.000 kr. vedrø-
rende udvikling af FKB til det militære område og revision af FKB 2253 Instruktion og administrative 
funktioner i træning og sport.  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
HAKL har ansøgt om tilskud på 60.000 kr. til udvikling vedrørende fem arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud 
på i alt 60.000 kr. til udvikling vedrørende fem arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
HAKL har ansøgt om tilskud på 520.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 16 undervisningsmaterialer.  
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende undervisningsmaterialer er vel-
begrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på 
i alt 520.000 kr. til udvikling vedrørende 16 undervisningsmaterialer.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
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Læreruddannelse: 
HAKL har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af læreruddannelser. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 25.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 25.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 685.000 kr. 
 
til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer,  
læreruddannelse og udgifter til revision. 
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Analyser og evalueringer: 
 
Analyse af ufaglærtes muligheder for opkvalificering inden for det administrative område - 139070 
HAKL har som 1. prioritet ansøgt om 198.785 kr. til at gennemføre en statistisk analyse af målgruppen 
af ufaglærte inden for seks FKB’er på det administrative område.  
 
Baggrunden for ansøgninger er, at der med eud-reformen er sket ændringer af erhvervsuddannelsen 
inden for det administartive område (kontoruddannelse med specialer), bl.a. er visse krav til niveau for-
øget. HAKL ønsker derfor at afdække, hvordan behovet for efteruddannelse i AMU-regi fremadrettet 
vil blive påvirket for både faglærte og ufaglærte. Som led i tilpasningen af AMU-udbuddet er der derfor 
behov for at afdække især målgruppen af ufaglærte, da disse vil mødes med højere krav, hvis de skal 
opnå faglært status. 
 
Analysen vil foregå som en statistisk opgørelse af målgruppen af ufaglærte inden for seks FKB’er. Ana-
lysen vil finde sted vha. særkørsler fra Danmarks Statistik.  
 
Styrelsen vurderer, at analysen er relevant, og finder at udvalget har redegjort for et arbejdsmarkedsre-
levant behov for at afdække målgruppen af ufaglærtes fremtidige mulighed for kompetenceløft.  
 
Styrelsen yder tilskud til analysen på 198.785 kr.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analyse af ufaglærtes mulig-
heder for opkvalificering inden for det administrative område.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning og kan godkende deltagelsen. 
 
Afklaring af fitnessbranchens kompetenceudviklingsbehov i relation til faglærte/ufaglærte medarbejdere 
– 139071 
HAKL har som 1. prioritet ansøgt om 46.375 kr. til at gennemføre en analyse af fitnessbranchen. Ana-
lysen skal især præcisere branchens forventninger til de faglærte instruktører og afdække fremtidige 
kompetencebehov.  
 
HAKL argumenterer for analysens relevans ved, at aktiviteten på FKB’en har været begrænset på trods 
af, at FKB’en blev udviklet i kølvandet på en ny erhvervsuddannelse til fitnessinstruktør. Det lader så-
ledes til, at branchens præferencer og behov ift. efteruddannelse ikke dækkes af FKB’en. 
 
Analysen skal derfor afdække branchens bud på fremtidsscenarier og afdække de jobprofiler og kompe-
tencebehov, som er inden for branchen. Analysen vil ske i form af rundbordssamtaler med virksomhe-
der og skoler. Analysen vil danne baggrund for revision af den FKB, som udvalget søger om midler til i 
indeværende pulje. 
 
Styrelsen vurderer, at behovet for analysen er relevant, idet udvalget har beskrevet, at kompetenceud-
viklingsbehov og målgruppe inden for området ikke har vist sig at se ud, som det blev antaget ved 
FKB’ens godkendelse. En undersøgelse af dette fremstår derfor velbegrundet.  
 
Styrelsen yder tilskud til analysen på 46.375 kr.  
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Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende afklaring af fitnessbranchens 
kompetenceudviklingsbehov i relation til faglærte/ufaglærte medarbejdere.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning og kan godkende deltagelsen. 
 
Analyse af kompetenceudviklingsbehov inden for FKB Produktion af kommunikations- og mediepro-
dukter – 139072 
HAKL har som 2. prioritet ansøgt om 342.750 kr. til at gennemføre en analyse af kompetenceudvik-
lings- og kursusbehovet inden for den nyligt godkendte FKB Produktion af kommunikations- og me-
dieprodukter.  
 
Styrelsen vurderer, efter dialog med HAKL, at analysen er mindre relevant og væsentlig i forhold til de 
øvrige ansøgte analyser. Styrelsen yder derfor ikke tilskud til analysen.  
 
Kortlægning af jobprofiler beskæftiget med e-handel inden for detailhandel og B2B-handel - 139073 
HAKL har som 1. prioritet ansøgt om 506.925 kr. til at gennemføre en kortlægning af, hvilke jobprofi-
ler inden for to FKB’er, der er beskæftiget med e-handel. I analysen ønsker udvalget desuden at kort-
lægge disse jobfunktioner. 
 
Baggrunden for analysen er, at e-handel med både fysiske varer og tjeneste er i stigning. Undersøgelser 
påpeget en mangel på medarbejdere med rette kompetencer inden for dette område.  
 
Analysen skal gennemføres som en række virksomhedsinterviews om jobprofiler og branchetendenser.  
 
Styrelsen vurderer, at behovet for analysen er relevant, da udvalget har beskrevet, hvordan nye kompe-
tencer relateret til øget e-handel er væsentligt for målgruppen.  
 
Styrelsen yder tilskud til analysen på 506.925 kr. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende kortlægning af jobprofiler 
beskæftiget med e-handel inden for detailhandel og B2B-handel.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning og kan godkende deltagelsen. 
 
ADAPTIVE AMU – Pilotprojekt – 139074 
HAKL har som 1. prioritet ansøgt om 540.925 kr. til et pilotprojekt under tema 2. I pilotprojektet skal 
der udarbejdes en model for Adaptive AMU, 10 adaptive kurser skal testes, og pilotprojektet skal evalu-
eres med henblik på en eventuel fremtidig model. 
 
Målet med Adaptive AMU er at udvikle før-test, som kan fungere som IKV eller visitation af kursister 
inden et kursus med henblik på at det afklares, hvilke kursusdele kursisten bør gennemgå. Pilotprojektet 
skal derfor afklare mulighederne for mere fleksibilitet og individuel tilpasning i AMU ved at undgå 
dobbeltuddanndelse.  
 



23-11-2016 
  
 

 
 
Styrelsen finder, at et sådant pilotprojekt, hvor perspektiverne ved øget visitation og IKV ved brug af 
før-test afklares, er relevant. Styrelsen finder desuden, at det er en styrke i pilotprojektet, at HAKL til-
kendegiver at ville benytte tidligere erfaringer med udvikling af test og digitale materialer. 
 
Styrelsen yder tilskud til analysen på 540.925 kr.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende ADAPTIVE AMU – Pilot-
projekt.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning og kan godkende deltagelsen. 
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139075 
 
Efteruddannelsesudvalg: SUS 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

SUS 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser 180.000            140.000                 
Undervisningsmaterialer 210.000            180.000                 
Læreruddannelse 100.000            100.000                 
Revisionsudgifter 15.000              15.000                   
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 505.000           435.000                
Vagtfilm - filmproduktion til undervisningen på vagt og sikkerhed

            157.250 157.250                 
Analyse af efteruddannelsesbehov hos ejendomsserviceteknikere

            246.375 246.375                 
Omskrivning af kernemål m.m. inden for FKB 2636 - 
Ejendomsservice             370.400 370.400                 
Analyser og evalueringer i alt 774.025           774.025                

Andre opgaver i alt -                   -                        
I alt 1.279.025        1.209.025               
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
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Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
SUS har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af FKB’er:  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
SUS har ansøgt om tilskud på 180.000 kr. til udvikling vedrørende 9 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 2 af de ansøgte 
arbejdsmarkedsuddannelser, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at 
kunne bortfalde.  
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige arbejdsmar-
kedsuddannelser er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 140.000 kr. til udvikling vedrørende 7 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
SUS har ansøgt om tilskud på 210.000 kr. til udvikling vedrørende 7 undervisningsmaterialer.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 1 af de ansøgte 
undervisningsmaterialer, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at kunne 
bortfalde.  
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige undervis-
ningsmaterialer er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 180.000 kr. til udvikling vedrørende 6 undervisningsmaterialer. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende undervisningsmaterialer.  
 
Læreruddannelser: 
SUS har ansøgt om tilskud på 100.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 5 læreruddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelser er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
100.000 kr. til udvikling vedrørende 5 læreruddannelser.  
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Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ikke ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende læreruddannelser.  
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 15.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 15.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelser og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 435.000 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelse og udgifter til revision. 
 
Analyser og evalueringer: 
SUS har ansøgt om 774.025 kr. til i alt 2 analyser og 1 filmproduktion. 
 
Analyse af efteruddannelsesbehov hos ejendomsserviceteknikere 
SUS har ansøgt om 246.375 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er at få afdækket behovet for efteruddannelse hos ejendomsserviceteknikere. 
Analysen skal afdække de kompetencekrav, der stilles til ejendomsserviceteknikerne og afdække, hvilke 
kompetenceudviklingsbehov medarbejdere og virksomheder har. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 246.375 kr. til analysen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Omskrivning af kernemål m.m. inden for FKB 2636 – Ejendomsservice  
SUS har ansøgt om 370.400 kr. til analysen. 
 
Formålet med projektet er på baggrund af en analyse af AMU inden for ejendomsservice, hvori der er 
opstillet en række anbefalinger, at udmønte anbefalingerne i en konkret revision. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 370.400 kr. til analysen.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Vagtfilm – filmproduktion til undervisningen på vagt og sikkerhed 
SUS har ansøgt om 157.250 kr. til filmproduktionen. 
 
Formålet med opgaven er, at producere en undervisningsfilm der viser arbejdet på en kontrolcentral. 
Desuden skal der produceres filmsekvenser til konflikthåndtering og kommunikation. 
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Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 157.250 kr. til filmproduktionen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Samlet tilskud til analyser 
På baggrund af ovenstående yder styrelsen et tilskud på 774.025 til i alt 2 analyser og 1 filmproduktion. 
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139079 
 
Efteruddannelsesudvalg: BAI 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

BAI 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser 173.000           130.000                
Undervisningsmaterialer 1.460.985        1.253.110             
Læreruddannelse 120.000           100.000                
Revisionsudgifter 25.000             25.000                 
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 1.778.985        1.508.110             
Kontraktuddannelser Test og prøver i synkron og asynkron 
undervisning - formative og summative prøveformer Tema 2            806.830 806.830                
Visitering til uddannelse og beskæftigelse af flygtninge/indvandrere 
i bygge- og anlægsbranchen  Tema 1            287.700 287.700                
Analyser og evalueringer i alt 1.094.530        1.094.530            

Andre opgaver i alt -                  -                       
I alt 2.873.515        2.602.640            

 
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
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Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
BAI har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af FKB’er:  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
BAI har ansøgt om tilskud på 173.000 kr. til udvikling vedrørende 20 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 5 af de ansøgte 
arbejdsmarkedsuddannelser, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at 
kunne bortfalde.  
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige arbejdsmar-
kedsuddannelser er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 130.000 kr. til udvikling vedrørende 14 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
BAI har ansøgt om tilskud på 1.460.985 kr. til udvikling vedrørende i alt 50 undervisningsmaterialer.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 6 af de ansøgte 
undervisningsmaterialer, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at kunne 
bortfalde.  
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige undervis-
ningsmaterialer er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 1.253.110 kr. til udvikling vedrørende 44 undervisningsmaterialer. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende undervisningsmaterialer. Sty-
relsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
Læreruddannelser: 
BAI har ansøgt om tilskud på 120.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 6 læreruddannelser. 
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 1 af de ansøgte 
læreruddannelser, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at kunne bortfal-
de. 



23-11-2016 
  
 

 
 

 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige læreruddannel-
ser er velbegrundet. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 100.000 kr. til udvikling vedrørende 5 lærerud-
dannelser. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende læreruddannelser. Styrelsen 
tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 25.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 25.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelser og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 1.508.110 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejds-
markedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelser og udgifter til revision. 
 
Analyser og evalueringer: 
BAI har ansøgt om 1.094.5300 kr. til i alt 2 analyser. 
 
Visitering til uddannelse og beskæftigelse af flygtninge/indvandrere i bygge- og anlægsbranchen 
BAI har ansøgt om 287.700 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er at videreudvikle uddannelsesstrukturer inden for bygge- og anlægsbranchen 
på baggrund af de allerede eksisterende jobrettede pakker af 6 ugers varighed, så de kan kvalificere 
flygtninge/indvandrere til job i branchen. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 287.700 kr. til analysen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen. Styrelsen tager ud-
valgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
Kontraktuddannelser – Test og prøver i synkron og asynkron undervisning – formative og summative prøveformer 
BAI har ansøgt om 806.830 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er med udgangspunkt i de erfaringer, der tidligere er gjort med test og prøver at 
variationen i test og prøver skal modsvare undervisningsdifferentieringen. Deltagere undervises og lærer 
forskelligt og derfor skal alle heller ikke testes/prøves på samme måde. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 806.830 kr. til analysen.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
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Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen. Styrelsen tager ud-
valgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
Samlet tilskud til analyser 
På baggrund af ovenstående yder styrelsen et tilskud på 1.094.530 kr. til i alt 2 analyser.  
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139104 
 
Efteruddannelsesudvalg: ETIE 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

ETIE 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser 30.000               30.000                 

Arbejdsmarkedsuddannelser 1.060.000          860.000               
Undervisningsmaterialer 1.800.000          1.500.000            
Læreruddannelse 360.000             240.000               
Revisionsudgifter 20.000               20.000                 
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 3.270.000         2.650.000            

Analyser og evalueringer i alt -                   -                      

Andre opgaver i alt -                    -                      
I alt 3.270.000         2.650.000             
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
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anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
ETIE har ansøgt om 30.000 kr. til udvikling 1 FKB:  

- Tele og Datateknik 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende FKB’en Tele og Datateknik er 
velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor til-
skud på i alt 30.000 kr. vedrørende udvikling af FKB’en 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
ETIE har ansøgt om tilskud på 1.060.000 kr. til udvikling vedrørende 53 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud 
på i alt 860.000 kr. til udvikling vedrørende 43 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 10 af de ansøg-
te arbejdsmarkedsuddannelser, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at 
kunne bortfalde.  
 
Undervisningsmaterialer: 
ETIE har ansøgt om tilskud på 1.800.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 60 undervisningsmaterialer.  
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende undervisningsmaterialer er vel-
begrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på 
i alt 1.500.000 kr. til udvikling vedrørende 50 undervisningsmaterialer.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 10 af de ansøg-
te undervisningsmaterialer, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at kun-
ne bortfalde.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende undervisningsmaterialer.  
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen  
 
 
Læreruddannelse: 
ETIE har ansøgt om tilskud på 360.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 18 læreruddannelser. 
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Efter dialog med udvalget har udvalget valgt at nedsætte enhedsprisen for udvikling af læreruddannel-
serne, så der kunne ydes tilskud til samtlige læreruddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelser er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
240.000 kr. til udvikling vedrørende 18 læreruddannelser.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende læreruddannelser.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 20.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 20.000 kr. til revision. 
  
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 2.650.000 til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelse og udgifter til revision. 
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Analyser og evalueringer: 
ETIE har ikke ansøgt om tilskud til analyser og evalueringer. 
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139066 
 
Efteruddannelsesudvalg: TE 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

TE 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser 150.000           150.000          
Undervisningsmaterialer 30.000             30.000            
Læreruddannelse 20.000             20.000            
Revisionsudgifter 8.500               8.500              
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 208.500          208.500          
Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede            431.440 431.440          
TE Test og bedømmelse i AMU 2017            662.590 
TE Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering 
2017            338.200 338.200          
Analyser og evalueringer i alt 1.432.230        769.640          

Andre opgaver i alt -                  -                 
I alt 1.640.730        978.140           
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
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Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
Udvalget har ikke ansøgt om midler til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser.  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
TE har ansøgt om tilskud på 150.000 kr. til udvikling vedrørende 15 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud 
på i alt 150.000 kr. til udvikling vedrørende 15 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
TE har ansøgt om tilskud på 30.000 kr. til udvikling af undervisningsmateriale. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende undervisningsmaterialer er vel-
begrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på 
i alt 30.000 kr. til udvikling af et undervisningsmateriale.  
 
Dispensation til udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Læreruddannelse: 
TE har ansøgt om tilskud på 20.000 kr. til udvikling vedrørende en læreruddannelse. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelsen er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
20.000 kr. til udvikling af læreruddannelsen.  
 
Dispensation til udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelse 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 8.500 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
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Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 8.500 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 208.500 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelse og udgifter til revision. 
 
 
Analyser og evalueringer: 
Kompetencekrav til medarbejdere inden for boligmontering - 139063 
Udvalget har ansøgt om 338.200 kr. til analysen. 
 
Analysen ønsker at belyse udviklingen i boligmonteringsbranchen. Analysen skal afdække hvilke kom-
petencekrav og kompetenceudviklingsbehov, der er til medarbejdere på området indenfor boligmonte-
ring. Derudover undersøges branchens kendskab til og anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Analysen skal give indsigt i medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov, og om der er behov for ud-
vikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser målrettet boligmontering. 
 
Styrelsen er enig i udvalgets vurdering af behovet for analysen og yder derfor et tilskud på 338.200 kr. 
til analysen 
 
Et revideret detaljeret budget med revisionsudgifter ønskes fremsendt fra udvalget på et senere tis-
punkt. 
 
Dispensation til udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende ’Kompetencekrav til medar-
bejdere inden for boligmontering’. Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan 
godkende deltagelsen. 
 
Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede - 139065 
Udvalget har ansøgt om 431.440 kr. til analysen. 
 
Igennem denne analyse ønskes det at afdække behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser og 
kursuspakker målrettet flygtning og indvandrere. Der vil være fokus på, om en forlængelse af et uddan-
nelsesforløb kan bidrage til gennemførelsen og undervisningen i et forløb for de tosprogede kan afhol-
des på tilfredsstillende vis, trods de udfordringer de tosprogede har med det danske sprog og manglen-
de grundlæggende kompetencer. 
 
Desuden undersøges muligheden for at udvikle brancherettede kursuspakker i Integrationsuddannelsen 
(IGU). 
 
Styrelsen er enig i udvalgets vurdering af behovet for analysen og yder derfor et tilskud på 431.440 kr. 
til analysen 
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Et revideret detaljeret budget med revisionsudgifter ønskes fremsendt fra udvalget på et senere tis-
punkt. 
 
Dispensation til udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende ’Uddannelsesstrukturer og 
branchepakker målrettet tosprogede’. Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og 
kan godkende deltagelsen. 
 
TE Test og bedømmelse i AMU 2017 - 139064 
Udvalget har ansøgt om 662.590 kr. til analysen. 
 
Denne analyses formål er at afdække kursisters kompetencer i forbindelse med test ved gennemførelse 
af arbejdsmarkedsuddannelser og dermed bidrage til at øge kursisters læringsbytte. 
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til analysen, der er anført som 3. priori-
tet i ansøgningen, og af udvalget vurderes at kunne bortfalde.  
 
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139084 
 
Efteruddannelsesudvalg: MJE 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

MJE 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser 121.650            121.650            
Undervisningsmaterialer 113.250            113.250            
Læreruddannelse 15.975              15.975              
Revisionsudgifter 10.000              10.000              
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 260.875            260.875           
Uddannelsesstrukturer og branchepakker, herunder branchepakker 
målrettet  tosprogede �Tema 1              287.700 287.700            
Analyser og evalueringer i alt 287.700            287.700           

Andre opgaver i alt -                    -                   
I alt 548.575            548.575            
 
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
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anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
MJE har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser. 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
MJE har ansøgt om tilskud på 121.650 kr. til udvikling vedrørende 10 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse.  
 
Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 121.650 kr. til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
MJE har ansøgt om tilskud på 113.250 kr. til udvikling vedrørende i alt 4 undervisningsmaterialer.  
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende undervisningsmaterialer er vel-
begrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse.  
 
Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 113.250 kr. til udvikling vedrørende xx undervisningsmaterialer.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ansøgt om dispensation til at korrekturlæse udviklet materiale. Styrelsen har ikke noget at 
bemærke til dette og godkender udvalgets deltagelse i udviklingsarbejdet. 
 
Læreruddannelse: 
MJE har ansøgt om tilskud på 15.975 kr.. til udvikling vedrørende i alt 1 læreruddannelse. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelse er velbegrundet 
jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse.  
 
Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 15.975 kr. til udvikling vedrørende 1 læreruddannelse.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende læreruddannelser.  
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 10.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
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Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 10.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen giver et samlet tilskud på 260.875 kr. 
 
til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer, 
læreruddannelse og udgifter til revision. 
 
Analyser og evalueringer: 
MJE har ansøgt om tilskud på 287.700 kr. til analysen ”Uddannelsesstrukturer og branchepakker, her-
under branchepakker målrettet tosprogede Tema 1.” 
 
Formålet med projektet er at videreudvikle uddannelsesstrukturer inden for FKB 2666 Etablering og 
pleje af grønne områder og anlæg på baggrund af de allerede eksisterende jobrettede ”pakker” af 6 
ugers varighed, så de kan kvalificere flygtninge/indvandrere til job i branchen. 
 
Det er undersøgt og afkræftet, at der indgår både takstfinansiering og midler til gennemførelse af IKV i 
projektbudgettet. Det er desuden afklaret, at det ikke er muligt pga. længere udviklingsperiode at om-
prioritere hele eller dele af projektet til sidste års UUL pulje 2016, selvom udvalget havde et aflyst pro-
jekt på denne pulje.  
I forhold til projektbeskrivelsen er der behov for kort at beskrive, hvad hvert enkelt dot i materialets 
indholdsafsnit (den punktopstillede del i projektbeskrivelsen) konkret indeholder, samt kort beskrive, 
hvordan de procedurer mv., der udvikles, kan anvendes uden tillæg af ressourcer ved efterfølgende af-
klarings- og uddannelsesplanlægningsforløb i almindelig drift. Styrelsen giver på denne baggrund et 
betinget tilsagn, der forudsætter indsendelse af en endelig projektbeskrivelse i 1. kvartal af 2017.  
 
Styrelsen giver fuld og betinget tilskud på 287.700 kr. til analysen ”Uddannelsesstrukturer og branche-
pakker, herunder branchepakker målrettet tosprogede Tema 1.” 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
MJE har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen ”Uddannelsesstrukturer 
og branchepakker, herunder branchepakker målrettet tosprogede Tema 1.” 
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen.  
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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 Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummerudvikling af uddannelser mv.: 139059 
 
Efteruddannelsesudvalg: KHRU 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

KHRU 2016 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser          280.000              260.000 
Undervisningsmaterialer
Læreruddannelse
Revisionsudgifter            15.000                15.000 
Samlet ramme til udvikling af uddannelse          295.000              275.000 
KHRU Analyse til modernisering og kategorisering af målene 
tilknyttet FKB 2286 Mad til grupper med varierede behov for 
ernæring 2017          252.380              252.380 
KHRU Afdækning af kompetencebehovet for medarbejdere i 
receptionen inden for Reception, servering og service 2017          385.000              385.000 
Analyser og evalueringer i alt          637.380              637.380 

Andre opgaver i alt                   -                         -   
I alt          932.380              912.380  
 
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 



23-11-2016 
  
 

 
 

Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
KHRU har ikke ansøgt om midler til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser. 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
KHRU har ansøgt om tilskud på 280.000 kr. til udvikling vedrørende 14 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser er 
velbegrundet jf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. KHRU har afgrænset deres 
ansøgning meget ift. tidligere år. Det afleverede regnskab i marts 2016 for UUL puljen 2014 tyder på 
udvalget er i en god udvikling ift. tilbageløb, kun 9 % tilbageløb mod tidligere over 30 %. 
En gennemgang af ansøgningen viser, at udvalgets ansøgte uddannelser overvejende er begrundet i en 
analyse fra 2016, dertil kommer indmeldinger fra branchen.  
En enkelt uddannelse, Ajour med praktikvejledning af ernæringsassistenter, tildeles ikke udviklingstil-
skud, idet udvalget har vurderet, at en revision af den ordinære praktikvejlederuddannelse i AMU i 
kombination med afkortning via IKV kan opfylde behovet. 
 
Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 260.000 kr. til udvikling vedrørende 13 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
KHRU har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af undervisningsmaterialer.  
 
Læreruddannelse: 
KHRU har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af læreruddannelser. 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 15.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 15.000 kr. til revision.   
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelse og revision 
 
Styrelsen giver et samlet tilskud på 275.000 kr. 
 
til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer, 
læreruddannelse og udgifter til revision.
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Analyser og evalueringer: 
 
Ansøgning PULS sag 139060, KHRU Afdækning af kompetencebehovet for medarbejdere i 
receptionen inden for Reception, servering og service 2017: 
Dette er den tredje analyse på området, og udvalget er derfor blevet bedt om at uddybe begrundelen for 
analysen. Udvalget har bemærket, at analysen er afgrænset til en kortlægning af området og virksomhe-
derne på det, samt en undersøgelse af behovet for AMU-relevante kompetencebehovet for de medar-
bejdere, der udelukkende arbejder inden for reception, hvor de tidligere gennemførte analyser dækkede 
et bredere og ikke så uddybende undersøgelsesfelt. De tidligere analyser afdækkede således ikke til-
strækkelig for behovet for kompetencer for medarbejderne i receptionen inden for de ønskede områder 
af FKB’en, som den nye analyse vil afdække.  
 
Styrelsen tager motivation og begrundelser i projektbeskrivelsen og den arbejdsmarkedspolitiske rede-
gørelse inklusiv ovenstående supplerende begrundelse til efterretning, og kan godkende dette som 
grundlag for projektet. 
 
Styrelsen giver et tilskud på 385.000 kr. til projektet. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen 139060, KHRU Af-
dækning af kompetencebehovet for medarbejdere i receptionen inden for Reception, servering og ser-
vice 2017 .  
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen  
 
Ansøgning PULS sag 139061, KHRU Analyse til modernisering og kategorisering af målene 
tilknyttet FKB 2286 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 2017: 
Det overordnede formål er at moderniser og forenkle AMU-kursernes kompetencemål samt skabe et 
bedre overblik for medarbejdere og virksomheder over det samlede kursusudbud og derved give grund-
lag for en bedre markedsføring af kursusudbuddet. 
 
Ansøgningen indeholder opgaver vedrørende analyser af overlappende kompetencer. Da udvalgene 
som en del af opgaverne vedrørende uddannelsesudvikling skal undgå overlap, kan der normalt ikke 
ydes tilskud til en undersøgelse af overlap. Udvalget har taget dette til efterretning og har i stedet ønsket 
at styrke projektets formidlingsdel.  
På bagrund af den indsendte reviderede og endelige projektbeskrivelse, kan Styrelsen tiltræde den be-
grundelse og motivation for projektet, der er anført i projektbeskrivelsen og den arbejdsmarkedspoliti-
ske redegørelse, og kan godkende dette som grundlag for projektet. 
 
Styrelsen giver et tilskud på 252.380 kr til projektet. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen 139061, KHRU 
Analyse til modernisering og kategorisering af målene tilknyttet FKB 2286 Mad til grupper med varie-
rede behov for ernæring 2017.  
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen  
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139093 
 
Efteruddannelsesudvalg: TUR 
 
Oversigt over ansøgte og foreløbigt indstillede midler: 

TUR 2017 Ansøgt beløb
 Styrelsens 

tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser 240.000              200.000            
Arbejdsmarkedsuddannelser 1.482.000           1.111.500         
Undervisningsmaterialer 450.000              360.000            
Læreruddannelse 624.000              624.000            
Revisionsudgifter 48.000                48.000              
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 2.844.000          2.343.500         
Analyse af samspillet mellem teoriundervisning og praktisk kørsel 
på arbejdsmarkedsuddannelsen "EU-Efteruddannelse for 
buschauffører              233.750 
Analyse af hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere 
gennemføres set i  relation til målgruppens senere deltagelse i 
regulære faglige AMU-kurser              335.155 335.155            
VR læringsaktiviteter til godstransport uddannelser              531.935 531.935            
Analyse:  Af muligheder for e-læring på personbefordringsområdet. 
Muligheder, effekt og  fleksibilitet              432.950 
Analyse af jobområdet samt mulighed for uddannelsesstrukturer og 
branchepakker  målrettet tosprogede inden for 
Erhvervsfiskeriområdet              317.125 317.125            
Undersøgelse af jobområdebeskrivelse mv. - redder              307.400 307.400            
Undersøgelse af uddannelsesbehov   Lean inden for lager, havn og 
terminal              258.125 
Testning i AMU som værktøj til effektmåling af delmål og sikring af 
kvalitet i undervisning gennem dataopsamling.              631.875 631.875            
Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede 
inden for vejgodstransport og personbefordring              601.310 
Analyser og evalueringer i alt 3.649.625          2.143.490         

-                   
Andre opgaver i alt -                     -                   
I alt 6.493.625          4.486.990          
 
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
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søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
 
Fælles kompetencebeskrivelser: 
TUR har ansøgt om 240.000 kr. til udvikling vedrørende 6 FKB’er:  
 

- Revision 2225 Tanktransport 
- Revision 2226 Transport af levende dyr 
- Revision 2227 Særtransport 
- 2219 Personbefordring med taxi/Udvikling af ny FKB Personbefordring med mindre køretøjer 
- Revision FKB 2720 Redning 
- FKB Lokomotivfører 

 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende Revision 2225 Tanktransport, 
Revision 2226 Transport af levende dyr, Revision 2227 Særtransport, 2219 Personbefordring med ta-
xi/Udvikling af ny FKB Personbefordring med mindre køretøjer og Revision FKB 2720 Redning er 
velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor til-
skud på i alt 200.000 kr. vedrørende udvikling af de fem ovennævnte FKB’er. 
 
TUR begrunder ansøgningen om udvikling af FKB Lokomotivfører med stigende krav til lokomotivfø-
rere på grund af nye radio- og signalsystemer. TUR bemærker dog, at udvalget er klar over, at de før har 
fået afslag på ansøgningen om at udvikle FKB Lokomotivfører, men at de alligevel vil ansøge igen med 
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håbet om, at midlerne eventuelt kan bevilliges med det forbehold, at de først bruges, hvis der kommer 
afklaring på, om lokomotivførerområdet kan blive en del af AMU-programmet.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende FKB Lokomo-
tivfører, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen. Styrelsen vurderer derudover, at det ikke er hen-
sigtsmæssigt at reservere puljemidler her til, da det er usikkert, hvornår der kan blive godkendt en FKB 
på dette området.  Derfor imødekommes ansøgningen til udvikling af ny FKB ikke.  
 
Udvalgets ansøgninger om arbejdsmarkedsuddannelser og undervisningsmaterialer inden for lokomo-
tivførerområdet imødekommes derfor heller ikke, jf. nedenfor. Styrelsen har i sin videre sagsbehandling 
foretaget en samlet vurdering af alle ansøgninger fraset ansøgninger inden for lokomotivførerområdet. 
 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
TUR har ansøgt om tilskud på 1.482.000 kr. til udvikling af 76 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling af 19 af de ansøgte ar-
bejdsmarkedsuddannelser. 11 af arbejdsmarkedsuddannelserne er anført som 2. prioritet i ansøgningen, 
og vurderes af udvalget at kunne bortfalde taget udvalgets samlede ansøgte beløb i betragtning. 
 
Herud over består 8 arbejdsmarkedsuddanneler af uddannelser inden for lokomotivførerområdet, som 
der ikke ydes tilskud til, da styrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at reservere puljemidler her 
til, så længe det er usikkert, hvornår der kan blive godkendt en FKB på dette område. 
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige 57 arbejdsmar-
kedsuddannelser er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 1.111.500 kr. til udvikling vedrørende 57 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
 
Undervisningsmaterialer: 
TUR har ansøgt om tilskud på 450.000 kr. til udvikling af i alt 15 undervisningsmaterialer.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling af 3 af de ansøgte under-
visningsmaterialer. Et af undervisningsmaterialerne har udvalget angivet som 2. prioritet, hvorfor styrel-
sen og TUR er blevet enige om, at det kunne bortfalde taget udvalgets samlede ansøgte beløb i betragt-
ning. Dertil er 2 af undervisningsmaterialerne nogle, der skal udvikles inden for lokomotivførerområ-
det, hvilket der ikke kan ydes tilskud til, da styrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at reservere 
puljemidler her til, så længe det er usikkert, hvornår der kan blive godkendt en FKB på dette område. 
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige undervis-
ningsmaterialer er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 360.000 kr. til udvikling vedrørende 12 undervisningsmaterialer. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om dispensation. 
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Læreruddannelse: 
TUR har ansøgt om tilskud på 624.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 32 læreruddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelser er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
624.000 kr. til udvikling vedrørende 32 læreruddannelser.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har desuden ansøgt om dispensation til at udvalgets ansatte kan deltage i udviklingsarbejdet. 
Udvalget beskriver, at hovedparten af læreruddannelserne vil blive udviklet af ansatte på transportsko-
lerne eller eksterne konsulentfirmaer, men at det i visse tilfælde er hensigtsmæssigt at tilknytte udvalgets 
ansatte. Dette er især hvor der sker en komplementær udvikling af uddannelsesmål. Udvalgets bidrag til 
udviklingsarbejdet vil primært bestå i guidning af udviklere, koordinering og fastholdelse af udviklings-
opgavens hensigt.  
 
Styrelsen tager udvalgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 46.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 46.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læreruddannelse og revision 
 
Styrelsen yder samlet tilskud på 2.343.500 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejds-
markedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelse og udgifter til revision. 
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Analyser og evalueringer: 
TUR har ansøgt om 3.649.625 kr. til i alt 9 analyser. 
 
Analyse af samspillet mellem teoriundervisning og praktisk kørsel på arbejdsmarkedsuddan-
nelsen "EU-Efteruddannelse for buschauffører: 
 
TUR har ansøgt om 233.750 kr. til analysen. 
 
Analysen har til formål at undersøge, hvordan sammenhængen mellem den teoretiske klasseundervis-
ning og de obligatoriske kørselstimer i højere grad kan forbindes gennem metoder om refleksion, så 
deltagerens læring kan optimeres. TUR angiver, at behovet er opstået, fordi deltagerne af chauffører har 
stor spredning i deres læsekompetencer. En stor del af dem har en kort skolegang og begrænset læse-
kompetence, og mere end 50 % af deltagerne har en anden etnisk baggrund end dansk, hvorfor de har 
sværere ved at omsætte teori til praksis. 
 
Styrelsen har været i dialog med udvalget om den pågældende analyse og er nået til enighed om, at sty-
relsen ikke yder tilskyd til analysen. Dette begrundes med, at TUR har sat den som 2. prioritet og derfor 
mener, at den kan bortfalde. Derudover vurderer styrelsen, at analysen ikke dækker et lige så aktuelt 
behov sammenlignet med udvalgets øvrige ansøgninger om analyser.  
 
Analyse af hvordan uddannelser for flygtninge/indvandrere gennemføres set i relation til mål-
gruppens senere deltagelse i regulære faglige AMU-kurser: 
 
TUR har ansøgt om 335.155 kr. til analysen. 
 
TUR ønsker i et samarbejde med transportskolerne at undersøge, hvordan skolerne udbyder og gen-
nemfører uddannelse for flygtninge og indvandrere. Baggrunden er, at der endnu ikke findes en samlet 
viden om hvorfor, hvordan og på hvillen måde AMU-systemets muligheder helt konkret anvendes, når 
det kommer til målgruppen flygtninge/indvandrere. TUR argumenterer, at målgruppen aktuelt og i de 
kommende år med den øgede tilstrømning vil få en betydelig placering i samfunds- og arbejdslivet i 
Danmark, hvorfor de vil være en vigtig ressource for brancheområder, som kan forvente fremtidige 
rekrutteringsproblemer. Derfor har analysen det overordnede formål at give inspiration til udvikling af 
relevante uddannelsesaktiviteter for målgruppen, som kan kvalificerer dem.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 335.155 kr. til analysen.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i analysen 
TUR har til alle analyserne søgt om dispensation til, at udvalgets ansatte kan gennemføre en del af ana-
lysen eller indgå i et udviklingssamarbejde med et eksternt konsulentfirma. Udvalget beskriver, at dets 
ansatte vil have en særlig rolle primært i forhold til understøttelse af det samlede projekts gennemførel-
se. Dette omfatter kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesign, spar-
ring og løbende kvalitetssikring af processen og resultatet. Det er udvalgets erfaring, at en projektorga-
nisering med en kombination af en faglig kompetent ekstern udvikler og en metodekyndig uddannel-
seskonsulent giver et konkret og brugbart resultat, der kvalitetssikrer produktet og medvirker til frem-
drift. 
 
Styrelsen tager udvalgets dispensationsansøgning til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
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VR læringsaktiviteter til godstransport uddannelser: 
 
TUR søger om 531.935 kr. til analysen. 
 
Analysens formål er at udvikle en række læringsaktiviteter, der afvikles i et VR medieret læringsunivers, 
som skal bruges på lastbilchaufførområdet. Konkret vil udvalget udvikle en mobil app, som skal anven-
des sammen med en Google Cardboard platform, hvor kommende lastbilchauffører kan tage et par VR 
biller på og blive præsenteret for en virkelighedsnær oplevelse af at styre og manøvrere en lastbil. For-
målet bag læringsktiviteterne i et VR mediteret læringsunivers er at aktualisere problemstillinger om-
kring lastbilers højresving, specielt farer og ulykker i denne situation. Håbet er, at læringsaktiviteterne 
bl.a. kan være med til at nedbringe antallet af de ellers 20-40 højresvingsulykker, der sker om året i 
Danmark.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 531.935 kr. til analysen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i analysen 
TUR har til alle analyserne søgt om dispensation til, at udvalgets ansatte kan gennemføre en del af ana-
lysen eller indgå i et udviklingssamarbejde med et eksternt konsulentfirma. Udvalget beskriver, at dets 
ansatte vil have en særlig rolle primært i forhold til understøttelse af det samlede projekts gennemførel-
se. Dette omfatter kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesign, spar-
ring og løbende kvalitetssikring af processen og resultatet. Det er udvalgets erfaring, at en projektorga-
nisering med en kombination af en faglig kompetent ekstern udvikler og en metodekyndig uddannel-
seskonsulent giver et konkret og brugbart resultat, der kvalitetssikrer produktet og medvirker til frem-
drift. 
 
Styrelsen tager udvalgets dispensationsansøgning til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
 
Analyse af muligheder for e-læring på personbefordringsområdet. Muligheder, effekt og fleksi-
bilitet: 
 
TUR ansøger om 432.950 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er at undersøge, om e-læring kan anvendes mere konstruktiv end hidtil til enten 
at afkorte eksisterende kurser eller til at hæve niveauet. Analysen skal derud over undersøge virksomhe-
dernes og medarbejdernes holdning til e-læring i forbindelse med, at de ikke længere er så ”it-
forskrækkede”. Analysen skal endvidere se på, om der findes kurser på personbefordringsområdet, hvor 
e-læring kan integreres i større omfang end i dag, og om e-læring i virkeligheden anvendes til mere ef-
fektiv undervisningsdifferentiering.  
 
Styrelsen har været i dialog med udvalget om den pågældende analyse og er nået til enighed om, at sty-
relsen ikke yder tilskyd til analysen. Dette begrundes med, at TUR har sat den som 2. prioritet og derfor 
mener, at den kan bortfalde. 
 
Analyse af jobområdet samt mulighed for uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 
tosprogede inden for Erhvervsfiskeriområdet: 
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TUR ansøger om et beløb på 317.125 kr. til analysen. 
 
TUR argumenterer for, at erhvervsfiskeriområdet et er et område, som vil mangle arbejdskraft i fremti-
den, og ønsket er derfor, at man kan hente denne arbejdskraft i den tilstrømning af flygtninge og ind-
vandrere, som der er i Danmark. Analysens formål er derfor at undersøge, hvorvidt den fælles kompe-
tencebeskrivelse inden for erhvervsfiksere (FKB 2244) giver en dækkende og tidssvarende beskrivelse 
af jobområdet, herunder definitioner og beskrivelser af de arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Ana-
lysen skal endvidere bidrage med vurderinger og anbefalinger ud fra et fagligt perspektiv til forlag af 
arbejdsmarkedsrelevante kompetencer og belyse muligheden for uddannelsesstrukturer og branchepak-
ker målrettet tosprogede inden for erhvervsfiskeriområdet.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 317.125 kr. til analysen 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i analysen 
TUR har til alle analyserne søgt om dispensation til, at udvalgets ansatte kan gennemføre en del af ana-
lysen eller indgå i et udviklingssamarbejde med et eksternt konsulentfirma. Udvalget beskriver, at dets 
ansatte vil have en særlig rolle primært i forhold til understøttelse af det samlede projekts gennemførel-
se. Dette omfatter kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesign, spar-
ring og løbende kvalitetssikring af processen og resultatet. Det er udvalgets erfaring, at en projektorga-
nisering med en kombination af en faglig kompetent ekstern udvikler og en metodekyndig uddannel-
seskonsulent giver et konkret og brugbart resultat, der kvalitetssikrer produktet og medvirker til frem-
drift. 
 
Styrelsen tager udvalgets dispensationsansøgning til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
 
Undersøgelse af jobområdebeskrivelse mv. – redder: 
 
TUR søger om et beløb på 307.400 kr. til analysen. 
 
TUR argumenterer for, at redder-området de sidste par år har været under omfattende strukturmæssige 
forandringer, som har betydet, at redningsberedskabet har fået nye arbejdsfunktioner. Dette kombine-
ret med ny teknologi og ændringer i markedsforholdene har skabt et akut behov for videre efteruddan-
nelse af medarbejdere. Analysens formål er derfor, at undersøge, hvorvidt den fælles kompetencebe-
skrivelse inden for redning (FKB 2720) giver en dækkende og tidssvarende beskrivelse af jobområdet, 
herunder definitioner og beskrivelser af de arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. Endvidere skal den 
bidrage med anbefalinger til en eventuel opdeling af jobområdet i flere fælles kompetencebeskrivelser. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 307.400 kr. til analysen 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i analysen 
TUR har til alle analyserne søgt om dispensation til, at udvalgets ansatte kan gennemføre en del af ana-
lysen eller indgå i et udviklingssamarbejde med et eksternt konsulentfirma. Udvalget beskriver, at dets 
ansatte vil have en særlig rolle primært i forhold til understøttelse af det samlede projekts gennemførel-
se. Dette omfatter kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesign, spar-
ring og løbende kvalitetssikring af processen og resultatet. Det er udvalgets erfaring, at en projektorga-
nisering med en kombination af en faglig kompetent ekstern udvikler og en metodekyndig uddannel-
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seskonsulent giver et konkret og brugbart resultat, der kvalitetssikrer produktet og medvirker til frem-
drift. 
 
Styrelsen tager udvalgets dispensationsansøgning til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
 
Undersøgelse af uddannelsesbehov - Lean inden for lager, havn og terminal: 
 
TUR søger om et beløb på 258.125 kr. til undersøgelsen. 
 
Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvilke uddannelsesbehov der opstår i forbindelse med im-
plementering af Lean-principper inden for lager, havn og terminal. Baggrunden er, at de uddannelser, 
som på nuværende tidspunkt eksisterer inden for Lean, primært er rettet mod produktionsmedarbejde-
re. En del af uddannelserne vil godt kunne anvendes af medarbejdere inden for lager, havn og terminal, 
men TUR mener, at noget tyder på, at der er et behov for mere lagerrelaterede uddannelser vedrørende 
Lean.  
 
Styrelsen har været i dialog med udvalget om den pågældende undersøgelse og er nået til enighed om, at 
styrelsen ikke yder tilskyd til analysen. Dette begrundes med, at TUR har sat den som 2. prioritet og 
derfor mener, at den kan bortfalde. Styrelsen vurderer desuden, at analysen er mindre relevant og væ-
sentlig i forhold til de øvrige ansøgte analyser. 
 
 
Testning i AMU som værktøj til effektmåling af delmål og sikring af kvalitet i undervisning 
gennem dataopsamling: 
 
TUR søger om et beløb på 631.875 kr. til analysen. 
 
Udvalget ønsker, at der for første gang gøres et systematisk forsøg på at finde værktøjer, som kan bi-
drage til bedre indlæring og fokus på kvalitet i undervisningen. Analysen har derfor til formål at udvikle 
et konkret testværktøj og herudfra opbygge en umiddelbart tilgængelig databank, som leverer data til 
kvalitetsvurdering af undervisningen. Dette skal gøres ud fra to målsætninger. For det første skal analy-
sen tilvejebringe indsigt ind i kursisternes opfyldelsesgrad af uddannelsens enkelte delmål, og for det 
andet skal analysen bidrage med opsamling af data, som kan anvendes af skoler og undervisere til at 
opstille valide indikatorer i forhold til den gennemførte undervisnings kvalitet.  
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 631.875 kr. til analysen 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i analysen 
TUR har til alle analyserne søgt om dispensation til, at udvalgets ansatte kan gennemføre en del af ana-
lysen eller indgå i et udviklingssamarbejde med et eksternt konsulentfirma. Udvalget beskriver, at dets 
ansatte vil have en særlig rolle primært i forhold til understøttelse af det samlede projekts gennemførel-
se. Dette omfatter kvalificering af problemformulering, kvalitetskontrol af undersøgelsesdesign, spar-
ring og løbende kvalitetssikring af processen og resultatet. Det er udvalgets erfaring, at en projektorga-
nisering med en kombination af en faglig kompetent ekstern udvikler og en metodekyndig uddannel-
seskonsulent giver et konkret og brugbart resultat, der kvalitetssikrer produktet og medvirker til frem-
drift. 
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Styrelsen tager udvalgets dispensationsansøgning til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
 
Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede inden for vejgodstransport og 
personbefordring: 
 
TUR søger om et beløb på 601.310 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er at afdække behovet for AMU-uddannelsesstrukturer og AMU-
branchepakker, der er målrettet tosprogede inden for vejgodstransport og personbefordring med bus. 
Behovet begrundes med, at en opgørelse fra transportbranchen viser, at op mod 4.000 chauffører inden 
for vejgodstransport i de kommende år forlader arbejdsmarkedet, samtidigt med at færre unge vælger at 
uddanne sig til chauffører. Dette kan få konsekvenser for det øvrige danske erhvervsliv, og derfor øn-
sker TUR med analysen at undersøge, hvordan målgruppen af tosprogede kan udfylde noget af det hul, 
som vil opstå gennem udvikling af strukturer og branchepakker.  
 
Styrelsen har været i dialog med udvalget om den pågældende analyse og er nået til enighed om, at sty-
relsen ikke yder tilskyd til analysen. Dette begrundes med, at TUR har sat den som 2. prioritet og derfor 
mener, at den kan bortfalde. 
 
 
Samlet tilskud til analyser 
På baggrund af ovenstående yder styrelsen tilskud på 2.143.490 kr. til i alt 5 analyser.  
 
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
 



23-11-2016 
  
 

 
 
Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139085 
 
Efteruddannelsesudvalg: EPOS 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

EPOS 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens 
tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser 300.000             260.000              
Undervisningsmaterialer 450.000             390.000              
Læreruddannelse 40.000               40.000                
Revisionsudgifter 13.000               13.000                
Samlet ramme til udvikling af uddannelse 803.000            703.000             
Omstillingen af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet, 
som konsekvens af en revideret pædagogisk læreplan � udvikling af 
jobfunktioner og opgaver              610.640 610.640              
Borgeroplevet inddragelse og kvalitet  analyse af betydningen for 
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, 
ændrede jobprofiler og opgaver              733.960 733.960              
Analyser og evalueringer i alt 1.344.600         1.344.600          

Andre opgaver i alt -                    -                     
I alt 2.147.600         2.047.600           
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
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Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
EPOS har ikke ansøgt om tilskud til udvikling af FKB’er:  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
EPOS har ansøgt om tilskud på 300.000 kr. til udvikling vedrørende 15 arbejdsmarkedsuddannelser. 
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 2 af de ansøgte 
arbejdsmarkedsuddannelser, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at 
kunne bortfalde.  
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige arbejdsmar-
kedsuddannelser er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 260.000 kr. til udvikling vedrørende 13 arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
EPOS har ansøgt om tilskud på 450.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 15 undervisningsmaterialer.  
 
Efter dialog med udvalget har styrelsen valgt ikke at yde tilskud til udvikling vedrørende 2 af de ansøgte 
undervisningsmaterialer, der er anført som 2. prioritet i ansøgningen og af udvalget vurderes at kunne 
bortfalde.  
 
Styrelsen vurderer, at udvalgets ansøgning om tilskud til udvikling vedrørende de øvrige undervis-
ningsmaterialer er velbegrundet jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrel-
sen yder derfor tilskud på i alt 390.000 kr. til udvikling vedrørende 13 undervisningsmaterialer. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende undervisningsmaterialer 
Udvalget har ikke ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende undervisningsmaterialer.  
 
Læreruddannelser: 
EPOS har ansøgt om tilskud på 40.000 kr. til udvikling vedrørende i alt 2 læreruddannelser. 
 
Styrelsen vurderer, at ansøgningen om tilskud til udvikling vedrørende læreruddannelser er velbegrun-
det jvf. udvalgets behovs- og arbejdsmarkedspolitiske redegørelse. Styrelsen yder derfor tilskud på i alt 
40.000 kr. til udvikling vedrørende 2 læreruddannelser.  
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Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaver vedrørende læreruddannelser 
Udvalget har ikke ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende læreruddannelser.  
 
Revision: 
Udvalget har ansøgt om et tilskud på 13.000 kr. til revision af regnskabet for udviklingsopgaver vedrø-
rende FKB, arbejdsmarkedsuddannelser mv.  
 
Styrelsen har ikke noget at bemærke til udgiften og yder et samlet tilskud på 13.000 kr. til revision. 
 
Samlet tilskud til udvikling af fæ lles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, 
undervisningsmaterialer, læ reruddannelser og revision 
Styrelsen yder samlet tilskud på 703.000 kr. til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmar-
kedsuddannelser, undervisningsmaterialer, læreruddannelser og udgifter til revision. 
 
Analyser og evalueringer: 
EPOS har ansøgt om 1.344.198 kr. til i alt 2 analyser. 
 
Borgeroplevet inddragelse og kvalitet – analyse af betydningen for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassi-
stenter, ændrede jobprofiler og opgaver 
EPOS har ansøgt om 733.960 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er, at analysere betydningen af udviklingen i det nære sundhedsvæsen på det 
kommunale område for kompetencebehovene for social- og sundhedshjælpere og social- og sundheds-
assistenter med særligt fokus på virkningerne af planerne for implementeringen af de sundspolitiske 
indsatser i forhold til borgeroplevet inddragelse og kvalitet. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 733.960 kr. til analysen. 
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen. Styrelsen tager ud-
valgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
 
Omstillingen af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet, som konsekvens af en revideret pædagogisk læreplan – 
udvikling af jobfunktioner og opgaver 
EPOS har ansøgt om 610.640 kr. til analysen. 
 
Formålet med analysen er, på baggrund af revisionen i 2016 af den pædagogiske læreplan, at skabe 
grundlag for at vurdere og revidere EPOS uddannelsestilbud målrettet medarbejdere i EPOS målgrup-
pe der er ansat inden for dagtilbudsområdet. 
 
Styrelsen tager dette til efterretning og yder et tilskud på 610.640 kr. til analysen.  
 
Dispensation til at udvalget kan deltage i udviklingsopgaverne 
Udvalget har ansøgt om at kunne deltage i udviklingsarbejdet vedrørende analysen. Styrelsen tager ud-
valgets begrundelse herfor til efterretning, og kan godkende deltagelsen. 
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Samlet tilskud til analyser 
På baggrund af ovenstående yder styrelsen et tilskud på 1.344.600 kr. til i alt 2 analyser.  
 
Andre opgaver:  
Udvalget har ikke ansøgt om tilskud til andre opgaver. 
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Udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. 2017 
 
Sagsnummer udvikling af uddannelser mv.: 139083 
 
Efteruddannelsesudvalg: Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik (MI og IF) 
 
Oversigt over ansøgte og indstillede midler: 
 

MI og IF 2017 Ansøgt beløb  Styrelsens tilskud 

Fælles kompetencebeskrivelser
Arbejdsmarkedsuddannelser
Undervisningsmaterialer
Læreruddannelse -                
Revisionsudgifter -                
Samlet ramme til udvikling af uddannelse -               -                        

Analyser og evalueringer i alt -               -                        

Andre opgaver i alt -                -                        
I alt -               -                         
 
Styrelsen for undervisning og kvalitets generelle bemærkninger 
Styrelsen for undervisning og kvalitet har i sin vurdering af ansøgningerne lagt til grund, hvilke ansøg-
ninger, der falder inden for formålet med puljen til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og 
rammerne for AMU-programmet. Herudover har styrelsen måttet foretage en prioritering mellem an-
søgningerne, da der samlet er ansøgt om mere, end der på finanslovsforslaget for 2017 er afsat til pul-
jen. 
 
Styrelsen har foretaget en faglig vurdering af de indsendte ansøgninger i lyset af de indsendte arbejds-
markedspolitiske redegørelser, og indholdet i hver enkelt af ansøgningerne om tilskud til undersøgelser, 
analyser og evalueringer mv.  
 
I styrelsens brev af 15. august 2016 med indkaldelse af ansøgninger for UUL puljen 2017, anmodede 
styrelsen om at hvert efteruddannelsesudvalg sammen med indsendelse af ansøgningerne oplyste, hvor-
dan udvalget ville prioritere blandt egne ansøgninger med henblik på en så kvalificeret dialog og udvæl-
gelse som muligt. Samtidig fremgik det af brevet, at ansøgninger, der havde udvalgets 1. prioritet, samt 
ansøgninger indenfor de udmeldte temaer, ville blive prioriteret højest. Disse faktorer har derfor indgå-
et i styrelsens prioritering.   
 
Styrelsen har i sin prioritering endvidere lagt en samlet vurdering af flere faktuelle data til grund for den 
endelige indstilling. Ministeriet har bl.a. set på aktivitetsopgørelser af henholdsvis kursister og årselever, 
antal FKB og uddannelser for hvert udvalg, samt hvor stort et beløb, efteruddannelsesudvalget ikke fik 
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anvendt af de midler, de fik i perioden 2010 til 2014, hvor 2014 er det sidste år det samlede forbrug i 
forhold til bevilgede beløb er opgjort på nuværende tidspunkt. 
 
Nærværende indstillingsnotat udgør styrelsens vurdering og konklusion om det enkelte udvalgs ansøg-
ninger. 
 
For en gennemgang af udvalgets vurdering af behovet for udvikling og analyser mv. på området, henvi-
ses til udvalgets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og herunder udvalgets behovsredegørelse. 
 
Fæ lles kompetencebeskrivelser: 
Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har ikke ansøgt om midler til udvikling af fæl-
les kompetencebeskrivelser.  
 
Arbejdsmarkedsuddannelser: 
Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har ikke ansøgt om midler til udvikling af ar-
bejdsmarkedsuddannelser.  
 
Undervisningsmaterialer: 
Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har ikke ansøgt om midler til udvikling af un-
dervisningsmaterialer.  
 
Læreruddannelse: 
Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har ikke ansøgt om midler til udvikling af læ-
reruddannelse.   
 
Revision:  
Udvalget har ikke ansøgt midler til revision.    
 
Analyser og evalueringer: 
Efteruddannelsesudvalget for svejsning og fyringsteknik har ikke ansøgt om midler til gennemførsel af 
analyser eller evalueringer.  
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Ansøgte midler

FKB AMU Undervisn.mat. Læreruddannelse
Delsum - ramme 

inkl. revision Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI 0 173.000 1.460.985 120.000 1.778.985 1.094.530 0 2.873.515
EPOS 0 300.000 450.000 40.000 803.000 1.344.600 0 2.147.600
ETIE 30.000 1.060.000 1.800.000 360.000 3.270.000 0 0 3.270.000
HAKL 80.000 60.000 520.000 0 685.000 1.635.660 0 2.320.660
IF 0 360.000 300.000 100.000 800.000 1.684.205 0 2.484.205
KHRU 0 280.000 0 0 295.000 637.380 0 932.380
MIogIF 0 0 0 0 0 0 0 0
MI 40.000 720.000 1.020.000 160.000 1.980.000 0 0 1.980.000
MJE 0 121.650 113.250 15.975 260.875 287.700 0 548.575
SUS 0 180.000 210.000 100.000 505.000 774.025 0 1.279.025
TUR 240.000 1.482.000 450.000 624.000 2.844.000 3.649.625 0 6.493.625
TE 0 150.000 30.000 20.000 208.500 1.432.230 0 1.640.730

I alt 390.000 4.886.650 6.354.235 1.539.975 13.430.360 12.539.955 0 25.970.315

Ansøgte midler i alt: 25.970.315
Puljen 2017: 21.912.000

STUK's foreløbige indstilling

FKB AMU Undervisn.mat. Læreruddannelse
Delsum - ramme 

inkl. revision Analyse/evalu. Andre opgaver I alt
BAI 0 130.000 1.253.110 100.000 1.508.110 1.094.530 0 2.602.640
EPOS 0 260.000 390.000 40.000 703.000 1.344.600 0 2.047.600
ETIE 30.000 860.000 1.500.000 240.000 2.650.000 0 0 2.650.000
HAKL 80.000 60.000 520.000 0 685.000 1.293.010 0 1.978.010
IF 0 360.000 300.000 100.000 800.000 1.209.930 0 2.009.930
KHRU 0 260.000 0 0 275.000 637.380 0 912.380
MIogIF 0 0 0 0 0 0 0 0
MI 40.000 720.000 1.020.000 160.000 1.980.000 0 0 1.980.000
MJE 0 121.650 113.250 15.975 260.875 287.700 0 548.575
SUS 0 140.000 180.000 100.000 435.000 774.025 0 1.209.025
TUR 200.000 1.111.500 360.000 624.000 2.343.500 2.123.490 0 4.466.990
TE 0 150.000 30.000 20.000 208.500 769.640 0 978.140

I alt 350.000 4.173.150 5.666.360 1.399.975 11.848.985 9.534.305 0 21.383.290



Udvalg
TEMA 1: 

Uddannelsesstrukturer
Ansøgt beløb 
FKB, udd. mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

TEMA 2:
Test og afprøvning i AMU

Ansøgt beløb 
FKB, udd. mv.

Ansøgt beløb 
analyser mv.

STUKs 
indstilling

BAI
Visitering og rekruttering af flygtninge/ indvandrere til 
bygge- og anlægsbranchen

287.700          287.700 Kontraktuddannelser-Test og prøve i synkron og 
asynkron undervisning -formative og summative 
prøveformer

806.830           806.830     

KHRU -                   -                  0 -                    -                   0

MJE
Uddannelsesstrukturer og branchepakker, herun-der 
branchepakker målrettet tosprogede – Tema 1

287.700          287.700 -                    -                   0

TE
Analyse Uddannelsesstrulktur og branchepakker 
målrettet tosprogede, tema 1

431.440          431.440 Analyse Test og bedømmelse i AMU, tema 2 662.590           0

MI 1.520.000        1.520.000 420.000             420.000

30.000             30.000 340.000             340.000
-                   -                  0 ADAPTIVE AMU - Pilotprojekt 540.925           540.925     

EPOS -                   -                  0 -                    -                   0

431.000           431.000 -                    -                   0
Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet 
tosprogede inden for vejgodstransport og 
personbefordring

601.310          0 Testning i AMU som værktøj til effektmåling af delmål 
og sikring af kvalitet i undervisning gennem 
dataopsamling

631.875           631.875     

Analyse af jobområdet samt mulighed for 
uddannelsesstruktur og branchepakker målrettet 
tosprogede inden for Erhvervsfiskeriområdet

317.125          317.125    Analyse af muligheder for e-læring og testning på 
personbefordringsområdet; muligheder, effekt og 
fleksibilitet

432.950           0

EITE

Vedrørende temaplacering af uddannelser og 
undervisningsmaterialer er 25 uddannelser og 25 
materialer, ansøgt beløb i alt 1.250.000 kr., anført 
som både tema 1 og 2. Beløbet er derfor medtaget i 
begge temaer og indgår dermed to gange i 
oversigten. Det samme er tilskuddet.

1.550.000        1.550.000 Vedrørende temaplacering af uddannelser og 
undervisningsmaterialer er 25 uddannelser og 25 
materialer, ansøgt beløb i alt 1.250.000 kr., anført 
som både tema 1 og 2. Beløbet er derfor medtaget i 
begge temaer og indgår dermed to gange i 
oversigten. Det samme er tilskuddet.

1.250.000          1.250.000

800.000           800.000 -                    -                   0
Analyse af udviklingstendenser i procesindustrien og 
deraf afledte behov for  horisontale og vertikale 
kompetenceløft.

302.815          302.815    

Analyse af udviklingsbehov inden for digitalisering i 
industrien og heraf  afledte kompetencebehov

414.600          414.600    

AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i 
beskæftigelse

492.515          492.515    

SUS -                   -                  0 20.000               20.000

Mi & IF -                   -                  0 -                    -                   0

I alt 4.331.000        3.135.205       I alt 2.030.000          3.075.170        

Ansøgt og indstillet tema 1 6.864.895 Ansøgt og indstillet tema 2 4.009.630
Ansøgt under temaerne i  alt , ekskl. dobbelttema 

angivelse hos ETIE:
Indstillet tilskud i alt på temaerne ekskl. 

dobbelttema angivelse hos ETIE:

Note: De tre indstillede analyser/projekter, der ikke indstilles til tilskud, er af udvalgene ansøgt som 2. prioriteter.

9.624.525 

Tema-oversigt

HAKL

7.466.205 5.105.170

IF

TUR

I alt
11.321.375



2016 2016
 ANSØGT BELØB  INDSTILLET BELØB 

 Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.   Andre opgaver  I alt  Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.909.020  kr.          1.251.090  kr.       3.160.110  BAI kr.             1.536.300  kr.            1.251.090  kr.       2.787.390 
EPOS  kr.            703.500  kr.          1.228.710  kr.       1.932.210  EPOS kr.                503.500  kr.            1.228.710  kr.       1.732.210 
ETIE  kr.         2.030.000  kr.       2.030.000  ETIE kr.             1.880.000  kr.       1.880.000 
HAKL  kr.            532.500  kr.          2.298.700  kr.       2.831.200  HAKL kr.                532.500  kr.            1.540.000  kr.       2.072.500 
IF  kr.            885.000  kr.          1.625.830  kr.       2.510.830  IF kr.                885.000  kr.            1.625.830  kr.       2.510.830 
KHRU  kr.            380.000  kr.              795.000  kr.       1.175.000  KHRU kr.                340.000  kr.                795.000  kr.       1.135.000 
MI&IF  kr.            515.000  kr.           515.000  MI&IF kr.                515.000  kr.           515.000 
MI  kr.         1.065.000  kr.              505.785  kr.       1.570.785  MI  kr.             1.065.000  kr.                505.785  kr.       1.570.785 
MJE  kr.            634.010  kr.              642.490  kr.       1.276.500  MJE kr.                634.010  kr.                511.240  kr.       1.145.250 
SUS  kr.            505.000  kr.              663.860  kr.       1.168.860  SUS kr.                375.000  kr.                663.860  kr.       1.038.860 
TUR  kr.         2.630.000  kr.          3.438.117  kr.       6.068.117  TUR kr.             2.110.000  kr.            2.355.267  kr.       4.465.267 
TE  kr.            157.000  kr.              958.940  kr.       1.115.940  TE kr.                157.000  kr.                908.940  kr.       1.065.940 

 kr.      11.946.030   kr.        13.408.522   kr.                   ‐     kr.     25.354.552   kr.           10.533.310   kr.          11.385.722   kr.                    ‐     kr.     21.919.032 

2015 2015
 ANSØGT BELØB  INDSTILLET BELØB 

 Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.   Andre opgaver  I alt  Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.695.276  kr.          1.286.172  kr.       2.981.448  BAI kr.             1.695.276  kr.            1.286.172  kr.       2.981.448 
EPOS  kr.            590.000  kr.          1.448.470  kr.       2.038.470  EPOS kr.                590.000  kr.            1.448.470  kr.       2.038.470 
ETIE  kr.         1.300.000  kr.              295.395  kr.       1.595.395  ETIE kr.             1.300.000  kr.                295.395  kr.       1.595.395 
HAKL  kr.         1.330.000  kr.          2.253.925  kr.       3.583.925  HAKL kr.             1.290.000  kr.            1.911.175  kr.       3.201.175 
IF  kr.         1.310.000  kr.          1.617.854  kr.       2.927.854  IF kr.             1.310.000  kr.            1.293.545  kr.       2.603.545 
KHRU  kr.            620.000  kr.          1.025.000  kr.       1.645.000  KHRU kr.                620.000  kr.                700.000  kr.       1.320.000 
MI&IF  kr.            280.000  kr.           280.000  MI&IF kr.                280.000  kr.           280.000 
MI  kr.         1.810.000  kr.              725.773  kr.       2.535.773  MI  kr.             1.600.000  kr.                670.773  kr.       2.270.773 
MJE  kr.            636.500  kr.           636.500  MJE kr.                636.500  kr.           636.500 
SUS  kr.            740.000  kr.              480.614  kr.       1.220.614  SUS kr.                670.000  kr.                480.614  kr.       1.150.614 
TUR  kr.         2.820.000  kr.              899.524  kr.       3.719.524  TUR kr.             2.600.000  kr.                714.524  kr.       3.314.524 
TE  kr.            275.000  kr.              827.959  kr.       1.102.959  TE kr.                275.000  kr.                827.959  kr.       1.102.959 

 kr.      13.406.776  kr.        10.860.686   kr.                   ‐    kr.     24.267.462  kr.           12.866.776  kr.            9.628.627  kr.                    ‐    kr.     22.495.403 



2014 2014
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

Delsum ‐ ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.699.228  kr.              390.196  kr        2.089.424  BAI kr.             1.699.228  kr.                390.196  kr.       2.089.424 
EPOS  kr.            690.000  kr.          1.300.000  kr        1.990.000  EPOS kr.                690.000  kr.            1.200.000  kr.       1.890.000 
ETIE  kr.         2.350.000  kr.              400.000  kr        2.750.000  ETIE kr.             2.170.000  kr.                400.000  kr.       2.570.000 
HAKL  kr.            880.000  kr.              638.422  kr        1.518.422  HAKL kr.                880.000  kr.                519.522  kr.       1.399.522 
IF  kr.         2.040.000  kr.              637.682  kr        2.677.682  IF kr.             1.950.000  kr.                637.682  kr.       2.587.682 
KHRU  kr.            420.000  kr.              890.000  kr        1.310.000  KHRU kr.                400.000  kr.                790.000  kr.       1.190.000 
MI&IF  kr.            990.000  kr            990.000  MI&IF kr.                800.000  kr.           800.000 
MI  kr.         1.565.000  kr.              954.487  kr        2.519.487  MI  kr.             1.525.000  kr.                904.487  kr.       2.429.487 
MJE  kr.         1.062.500  kr        1.062.500  MJE kr.             1.062.500  kr.       1.062.500 
SUS  kr.            430.000  kr.          1.237.927  kr        1.667.927  SUS kr.                180.000  kr.            1.237.927  kr.       1.417.927 
TUR  kr.         2.530.000  kr.          2.455.080  kr        4.985.080  TUR kr.             1.880.000  kr.            2.316.385  kr.       4.196.385 
TE  kr.            170.000  kr.              679.316  kr            849.316  TE kr.                170.000  kr.                679.316  kr.           849.316 

 kr        14.826.728  kr           9.583.110   kr                      ‐  kr      24.409.838  kr            13.406.728  kr             9.075.515  kr                       ‐  kr      22.482.243 

2013 2013
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

Delsum ‐ ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.598.270  kr.              953.525  kr        2.551.795  BAI kr.             1.598.270  kr.                913.525  kr.        2.511.795 
EPOS  kr.            810.000  kr.          1.500.000  kr        2.310.000  EPOS kr.                660.000  kr.            1.200.000  kr.        1.860.000 
ETIE  kr.         1.720.000  kr.                           ‐  kr        1.720.000  ETIE kr.             1.220.000  kr.                             ‐  kr.        1.220.000 
HAKL  kr.            810.000  kr.          2.201.518  kr        3.011.518  HAKL kr.                810.000  kr.            1.605.010  kr.        2.415.010 
IF  kr.         2.170.000  kr.              663.477  kr        2.833.477  IF kr.             2.170.000  kr.                663.477  kr.        2.833.477 
KHRU  kr.            600.000  kr.                           ‐  kr            600.000  KHRU kr.                600.000  kr.                             ‐  kr.           600.000 
MI&IIF  kr.         1.280.000  kr.              259.288  kr        1.539.288  MI&IF kr.                530.000  kr.                259.288  kr.           789.288 
MI  kr.         2.200.000  kr.              939.316  kr        3.139.316  MI  kr.             1.600.000  kr.                939.316  kr.        2.539.316 
MJE  kr.         1.285.000  kr.              125.000  kr        1.410.000  MJE kr.             1.145.000  kr.                125.000  kr.        1.270.000 
SUS  kr.         1.190.000  kr.          1.322.018  kr        2.512.018  SUS kr.                635.000  kr.            1.322.018  kr.        1.957.018 
TUR  kr.         2.790.000  kr.          2.569.114  kr        5.359.114  TUR kr.             2.320.000  kr.            1.914.798  kr.        4.234.798 
TE  kr.            210.000  kr.              598.350  kr            808.350  TE kr.                170.000  kr.                598.350  kr.           768.350 

 kr        16.663.270  kr         11.131.606  kr      27.794.876  kr            13.458.270  kr             9.540.782  kr      22.999.052 



2012 2012
ANSØGT BELØB INDSTILLET BELØB 

Delsum ‐ ramme Analyse/evalu. Andre opgaver I alt Delsum ‐ ramme  Analyse/evalu.  Andre opgaver  I alt 
BAI  kr.         1.792.674  kr.          1.863.305   kr.       299.660  kr        3.955.639  BAI kr.             1.406.780  kr.            1.368.305  kr.         171.254  kr.        2.946.339 
EPOS  kr.            650.000  kr.          1.395.819  kr        2.045.819  EPOS kr.                420.000  kr.            1.195.819  kr.        1.615.819 
ETIE  kr.         1.080.000  kr.              375.000  kr        1.455.000  ETIE kr.                730.000  kr.                200.000  kr.           930.000 
HAKL  kr.         1.270.000  kr.          1.781.275  kr        3.051.275  HAKL kr.                930.000  kr.            1.585.000  kr.        2.515.000 
IF  kr.         2.880.000  kr.          1.832.871  kr        4.712.871  IF kr.             1.930.000  kr.            1.436.826  kr.        3.366.826 
KHRU  kr.         1.020.000  kr.              355.000  kr        1.375.000  KHRU kr.                800.000  kr.                355.000  kr.        1.155.000 
MI&IIF  kr.            300.000  kr.                           ‐  kr            300.000  MI&IF kr.                300.000  kr.                             ‐  kr.           300.000 
MI  kr.         2.163.000  kr.          1.092.419  kr        3.255.419  MI  kr.             1.810.000  kr.                770.000  kr.        2.580.000 
MJE  kr.         1.398.000  kr.              436.875  kr        1.834.875  MJE kr.             1.098.000  kr.                386.875  kr.        1.484.875 
SUS  kr.         1.330.000  kr.              277.990  kr        1.607.990  SUS kr.             1.070.000  kr.                277.990  kr.        1.347.990 
TUR  kr.         1.950.000  kr.          2.458.683  kr        4.408.683  TUR kr.             1.910.000  kr.            1.826.273  kr.        3.736.273 
TE  kr.                          ‐  kr.              678.647  kr            678.647  TE kr.                              ‐  kr.                496.186  kr.           496.186 

 kr        15.833.674  kr         12.547.884   kr        299.660  kr      28.681.218  kr            12.404.780  kr             9.898.274  kr          171.254  kr      22.474.308 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
 
 
 
 

Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 
 

Punkt 4: Ansøgning fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 
 om godkendelse af FKB 2291 Personbefordring med letbane 

    
Materiale:  Notat om ansøgning fra Transporterhvervets Uddannel-

ser (TUR) om godkendelse af en fælles kompetencebe-
skrivelse: FKB 2291 Personbefordring med letbane. 
 

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
modtaget ansøgning fra om godkendelse af en fælles 
kompetencebeskrivelse: FKB 2291 Personbefordring 
med letbane. 
 
TUR har oplyst, at, FKB 2291 er tale om et nyt jobom-
råde, som er ved at blive etableret i Danmark, og som 
parterne på arbejdsmarkedet har besluttet at søge uddan-
nelsesdækket gennem AMU-systemet. 
 
TUR har endvidere oplyst, at FKB’en har været koordi-
neret med internt i forhold til de godkendte erhvervsud-
dannelser indenfor området og derudover med det råd-
givende udvalg for den offentlige lokomotivføreruddan-
nelse. Der har ikke været bemærkninger til FKB’en og 
de tilhørende uddannelsesmål.  
Derudover har TUR oplyst, at der har været tæt kontakt 
med KEOLIS, der skal udføre kørslen med letbane i 
Århus fra foråret 2017 i forbindelse med udviklingsar-
bejdet. Det er Trafik-og Byggestyrelsen (TBST), der 
skal godkende de enkelte letbaners uddannelser, herun-
der efteruddannelser for letbaneførere og trafikstyrings-
medarbejdere, samt procedurer for overvågning af deres 
kompetencer. 
 
TUR har indstillet, at UCplus og EUC Lillebælt bliver 
udbydere af den nye FKB, herunder at godkendelsen 
sker for en afgrænset tidsperiode og i henhold til en di-
spensation, idet uddannelserne skal udbydes som til-
skudsberettiget virksomhedsforlagt undervisning, hvor 
lærerne er ansat i den pågældende virksomhed. Dette er 
skolerne indforstået med. 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Styrelsen vurderer, at FKB 2291 Personbefordring med 
letbane kan godkendes og ligeledes det foreslåede ud-
bud. 
 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse om godkendel-
se af den ansøgte FKB 2291, samt det foreslåede udbud. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 

22. november 2016 
Sags nr.:Click here to enter 
text. 

 

 

Notat til VEU-rådet om ansøgning fra TUR om godkendelse af 
FKB 2291 Personbefordring med letbane 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Transporterhvervsets Uddannelser (TUR) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: FBK 2291 Person-
befordring med letbane. FKB 2291 er en ny FKB på AMU-området.  
 
Baggrund 
Der er tale om et nyt jobområde, som er ved at blive etableret i Dan-
mark, og som parterne på arbejdsmarkedet har besluttet at søge uddan-
nelsesdækket gennem AMU systemet. Den første letbane åbner i Aarhus 
i foråret 2017, og i de kommende år forventes der også etableret letbaner 
i Odense, København og evt. Aalborg. 
 
Indholdet i FKB 2291 Personbefordring med Letbane  
Inden for jobområdet skinnebåren personbefordring med letbane udfø-
res arbejdsopgaver, der knytter sig til fremføring, drift og styring af let-
baner i bymiljøer (bybaner). 
 
Jobområdets ydelser leveres i form af personbefordring med høj fre-
kvens og kapacitet, let tilgængeligt for passagerer og med høj komfort i 
jævn og rolig kørsel, fleksibelt indpasset i byernes eksisterende infra-
struktur. Erfaringer fra letbanedrift i europæiske storbyer viser store mil-
jømæssige fordele, herunder en styrkelse af fremkommeligheden i byerne 
og en nedsættelse af personbilkørslen, samt urban udvikling. 
 
Letbanetrafik varetages typisk af virksomheder, der i forvejen har eksper-
tise inden for kollektiv transport. Det kan både være nationale og inter-
nationale virksomheder. F.eks. har KEOLIS vundet trafikkontrakten i 
Århus, mens det for de øvrige kommende danske letbaner ikke er afgjort. 
 
TUR bemærker, at erfaringer fra bl.a. Frankrig viser, at på sammenligne-
lige letbanesystemer er uddannelse af letbaneførere og trafikstyringsper-



 2 

sonale meget ens. I forhold til de kommende danske letbaneprojekter er 
det ifølge TUR den klare opfattelse hos arbejdsmarkedets parter, at en 
AMU-uddannelse af f.eks. letbanefører vil kunne bruges nationalt som 
en generisk uddannelse. Denne opfattelse deles ifølge TUR af Trafik- og 
Byggestyrelsen (TBST). 
 
Udvalget har foruden ansøgningen om den nye FKB 2291 også ansøgt 
om 3 nye mål, som skal være kernemål under den nye FKB. Det drejer 
sig om 48417 Letbanefører grunduddannelse, 48418 Letbanefører litra-
uddannelse og 48419 Letbanefører Styringsmedarbejder OCC.  Derud-
over ansøger TUR om, at 3 eksisterende uddannelsesmål bliver tilkoblet, 
hvilke er 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job, 45261 
Kundeservice og 46493 Konflikthåndtering.  
 
Udvalget noterer, at det ikke forventes, at tilkoblingen af de 3 mål vil 
give problemer i forhold til det eksisterende udbud af arbejdsmarkeds-
uddannelserne, da der er tale om generelle uddannelsesmål, hvor TUR 
desuden er udviklingsansvarligt for to af dem, hhv. 45261 og 46493. 
 
Styrelsen vurderer, at indholdet i den nye FKB 2291 Personbefordring 
med letbane er i orden, og styrelsen kan dermed godkende det samlede 
indhold i den nye FKB. 
 
Koordinering 
TUR oplyser, at udvalget har koordineret internt omkring de nyudviklede 
uddannelsesmål inden for de godkendte erhvervsuddannelser til bl.a. 
personbefordring med bus (kollektiv og turist) og togklargøring. 
Koordineringen har vist, at der ikke er indholdsmæssigt sammenfald med 
enkeltfag i de godkendte erhvervsuddannelser inden for de nævnte om-
råder. 
 
TUR oplyser, at de derudover har koordineret internt med det rådgiven-
de udvalg for den offentlige lokomotivføreruddannelse. Koordineringen 
har vist, at der ikke er indholdsmæssigt sammenfald med uddannelsesmål 
i den offentlige lokomotivføreruddannelse. 
 
I forbindelse med udviklingsarbejdet noterer udvalget, at det har været i 
tæt dialog med KEOLIS, som skal udføre kørslen i Århus for at sikre, at 
de ansøgte AMU uddannelser i indhold og varighed ækvivalerer de myn-
dighedsgodkendte uddannelsesplaner. TBST godkender de enkelte letba-
nevirksomheders uddannelser, herunder efteruddannelser for letbanefø-
rere og trafikstyringsmedarbejdere, samt procedurer for overvågning af 
deres kompetencer. 
 
Udbud 
TUR indstiller, at UCplus og EUC Lillebælt bliver udbyderne af den nye 
FKB som en øst/vest løsning. Udvalget oplyser, at de har haft en tæt 
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dialog med skolerne omkring det fremtidige samarbejde, hvilket begge 
skoler er indforstået med.  
 
TUR er af den opfattelse, at kerneuddannelserne indenfor FKB’en har 
behov for særlige vilkår som godkendelsesgrundlag. Den praktiske gen-
nemførelse af uddannelserne til letbanefører, trafikstyringsmedarbejder 
m.m. kan kun foregå via letbanevirksomhederne, fordi infrastruktur, 
kørende materiel, trafikstyringscentre m.m. er ejet eller drevet af disse. 
Letbanevirksomhederne har ligeledes ansvaret for lærerkræfternes kom-
petencer jf. deres godkendelse af uddannelser hos TBST. Af bl.a. forsik-
ringsmæssige grunde er det nødvendigt, at det er ansatte hos letbanesel-
skaberne, der forestår undervisningen.   
 
Udvalget oplyser, at både UCplus og EUC Lillebælt er indforstået med 
dette.  
 
Styrelsen forventer umiddelbart at kunne imødekomme konkrete ansøg-
ninger fra udbyderne om at udbyde uddannelserne under sådanne særlige 
vilkår. Det vil i praksis indebære, at Styrelsen giver udbyderne en dispen-
sation til at udbyde uddannelserne som tilskudsberettiget virksomheds-
forlagt undervisning, selvom undervisningen varetages af lærere, der også 
er ansat i den pågældende virksomhed. Dette er en dispensation fra § 19, 
stk. 7 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmar-
kedsuddannelser mv. 
 
Dispensation gives for en afgrænset tidsperiode med henblik på at følge 
udbydernes varetagelse af udbuddet med de særlige vilkår. 
 
I dag er der er lignende dispensationsmodeller til udbyderne af FKB 
2794 Transportarbejde i lufthavne og FKB 2766 Klargøring af togmate-
riel. 
 
Udbudsgodkendelserne til den nye FKB 2291 vil dermed så således ud: 
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
UCplus Region Sjælland og Hovedstaden 

 
EUC Lillebælt Region Syd, Midt og Nord 
 
Udvalget ansøger desuden om, at der ikke skal indstilles en minimumsak-
tivitet pr. år målt på kernemål, fordi uddannelsesaktiviteten er afhængig 
af politiske processer omkring vedtagelse af letbanebyggeri og hastighe-
den, hvormed disse byggerier bliver gennemført, samt behov for uddan-
nelse af nye medarbejdere i forbindelse med jobskifte. 
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TUR oplyser dog, at de forventer, at udskiftningen af medarbejdere vil 
være under normalt niveau i de første år efter driftsstart på de enkelte 
letbaner, dvs. under 10 %. 
 
Styrelsen har ingen øvrige bemærkninger til udbud eller minimumsaktivi-
teten. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2291 Personbefordring med 
letbane kan godkendes. 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 5: Ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) om  

godkendelse af FKB 2293 Fremstilling af elektronikprodukter 
    

Materiale:  Notat om ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: 
FKB 2293 Fremstilling af elektronikprodukter. 
 

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
modtaget ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: 
FKB 2293 Fremstilling af elektronikprodukter. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at, FKB 2293 er en 
revision af FKB 2233 med samme navn, der samtidig 
søges nedlagt. 
 
Efteruddannelsesudvalget har endvidere oplyst, at 
FKB’en har været koordineret med MI og ETIE. Der har 
ikke været bemærkninger herfra.  
 
Udvalget har indstillet, at de 4 ud af de 5 nuværende 
udbydere af FKB 2233 godkendes til at udbyde FKB 
2293. Learnmark Horsens har ikke gennemført kurser 
inden for FKB 2233 siden 2012 og har meddelt, at man 
ikke ønsker at opretholde udbuddet. 
 
Styrelsen vurderer, at FKB 2293 Fremstilling af elektro-
nikprodukter kan godkendes og ligeledes det foreslåede 
udbud. 
 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse om godkendel-
se af den ansøgte FKB 2293, jf. § 2., stk.2 i LBK nr. 226 
af 4. marts 2014 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
samt med henblik på en eventuel udtalelse om det fore-
slåede udbud, jf. § 16 stk.1. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 

1. december 2016 
Sags nr.:Click here to enter 
text. 

 

 
 

Notat til VEU-rådet om ansøgning fra IF om godkendelse af FKB 
2293 Fremstilling af elektronikprodukter 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Industriens Fællesudvalg (IF) om godken-
delse af en fælles kompetencebeskrivelse: FBK 2293 Fremstilling af elek-
tronikprodukter. Den nye FKB 2293 er en revision af FKB 2233 Frem-
stilling af elektronikprodukter. 
 
Baggrund 
Revisionen af FKB 2233 til den nye FKB 2293 er sket på baggrund af 
IF’s vurdering af den gamle FKB efter 3-årsreglen. Derudover medfører 
nye miljøkrav til elektronikbranchen, samt nye teknologier og kompo-
nenter i produktionen et behov for en opdatering af FKB´en. 
 
Indholdet i FKB 2293 Fremstilling af elektronikprodukter 
I produktionen indgår i højere grad end ved tilblivelsen af den gamle 
FKB 2233 halvautomatiske processer. Det manuelle lodde- og montage-
arbejde vil fortsat være en del af produktionen, men det vil fylde mindre 
og mindre. Der er grundet automatisering og robotteknologi behov for 
kompetencer, der understøtter betjening af denne nye teknologi, som 
den nye FKB 2293 indeholder. Derudover arbejdes der ikke længere med 
produktion af tykfilm, som derfor er fjernet fra 2293.  
 
Der er sket en udvidelse af jobområdet fra den gamle FKB 2233 til den 
nye FKB 2293. 
 
Der er i begrænset omfang sket sproglige forbedringer, enkelte afsnit er 
blevet skåret til og opdateret i den nye FKB. 
 
Udvalget vurderer, at FKB 2293 skal have tilkoblet 9 af de i alt 12 ker-
nemål, som hørte under FKB 2233. De 3 mål, som udgår, er 43906 Lod-
ning og montage af leadede komponenter  og 44000 Reparation og mo-
difikation af print, fordi de er nedlagt pr. 30. september 2016 samt 44406 
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Anvendelse af metoder for sporbarhed, som nedlægges pr 31.december 
2016. 
 
Derudover skal mål 43996 Pers. Sikkerhed ved arbejde med epoxy og 
isocyanater fra FKB 2755 ligeledes tilkobles den nye FKB 2293 som ved 
den gamle FKB. Udvalget forventer ikke, at tilkoblingen vil give nogen 
problemer. 
 
Styrelsen vurderer, at revisionen og indholdet i den nye FKB 2293 Frem-
stilling af elektronikprodukter er i orden, og styrelsen kan på denne bag-
grund godkende de indholdsmæssige tilretninger og dermed det samlede 
indhold i den nye FKB. 
 
Koordinering 
IF oplyser, at den nye FKB 2293 er koordineret med MI og ETIE. Ingen 
af udvalgene havde bemærkninger til FKB´en. De mål, der skal tilkobles 
2293, er alle tidligere koordineret med både MI og ETIE.  
 
Udbud 
IF indstiller, at fire ud af de i alt fem udbydere, der var indstilles til at 
udbyde den gamle FKB 2233, indstilles til at udbyde den nye FKB 2293.  
 
Udbyderen, som bortfalder, er Learnmark Horsens. Udvalget har i for-
bindelse med revisionen undersøgt, at skolen ikke har haft gennemført 
kurser siden 2012, hvorfor skolens afdelingschef, Kim Clausen, også har 
bekræftet, at de ikke ønsker at blive indstillet til at udbyde den nye FKB. 
Skolen oplyser endvidere, at man ved den kommende udbudsrunde der-
for ikke vil søge om godkendelse til 2293. 
 
På den baggrund vil udbudsgodkendelserne til den ny FKB 2293 Frem-
stilling af elektronikprodukter se ud som følger: 
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU Nordjylland Nord, Midt, Syd, Sjælland og Ho-

vedstaden  
Århus Tech Midt 
EUC Syd Syd  
Mercantec Midt 
 
Udvalget ansøger desuden om at videreføre den eksisterende minimums-
aktivitet på 2 fra FKB 2233 Fremstilling af elektronikprodukter. 
 
Styrelsen har ingen bemærkninger til udbud eller minimumsaktiviteten. 
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2293 Fremstilling af elek-
tronikprodukter kan godkendes. Ved godkendelse af FKB 2293 vil FKB 
2233 Fremstilling af elektronikprodukter blive nedlagt.  
 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 6: Ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF)  

om godkendelse af FKB 2294 Fremstilling af præcisionsprint  
og aut produktion 

    
Materiale:  Notat om ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF)  

om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse:  
FKB 2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut produk-
tion. 

 
Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 

modtaget ansøgning fra Industriens Fællesudvalg (IF) 
om godkendelse af en fælles kompetencebeskrivelse: 
FKB 2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut pro-
duktion. 
 
Efteruddannelsesudvalget har oplyst, at, FKB 2294 er en 
revision af FKB 2234 Fremstilling af hybride print, der 
samtidig søges nedlagt. 
 
Efteruddannelsesudvalget har endvidere oplyst, at 
FKB’en har været koordineret med MI og ETIE. Der har 
ikke været bemærkninger herfra.  
 
Udvalget har indstillet, at de nuværende udbydere af 
FKB 2234 godkendes til at udbyde FKB 2294.  
 
Styrelsen vurderer, at FKB 2294 Fremstilling af præcisi-
onsprint og aut produktion kan godkendes og ligeledes 
det foreslåede udbud. 
 
 

Behandling: Til drøftelse med henblik på en udtalelse om godkendel-
se af den ansøgte FKB 2294, jf. § 2., stk.2 i LBK nr. 226 
af 4. marts 2014 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 
samt med henblik på en eventuel udtalelse om det fore-
slåede udbud, jf. § 16 stk.1. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 

7. september 2016 
Sags nr.:Click here to enter 
text. 

 

 
 

Notat til VEU-rådet om ansøgning fra IF om godkendelse af FKB 
2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut produktion 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en ansøgning fra 
efteruddannelsesudvalget for Industriens Uddannelser (IF) om godken-
delse af en fælles kompetencebeskrivelse: FBK 2294 Fremstilling af præ-
cisionsprint og aut(automatisk) produktion. Den nye FKB 2294 er en 
revision af FKB 2234 Fremstilling af hybride print.  
 
Baggrund 
Revisionen af FKB 2234 til den nye FKB 2294 er grundet i IF’s vurde-
ring af FKB’en efter 3-års reglen. Dertil medfører nye miljøkrav til elek-
tronikbranchen, samt nye teknologier og komponenter i produktionen et 
behov for en opdatering af FKB´en.  
 
Indholdet i FKB 2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut pro-
duktion 
Jobområdet er nu præciseret, så det både rummer manuel og halvauto-
matisk produktion. Der arbejdes med præcisionsprint, og montagearbej-
det foregår som særligt krævende manuelle montageopgaver og automa-
tisk montage. Operatøren arbejder med co-operative robotter og foreta-
ger simpel programmering. Der produceres avancerede elektronikpro-
dukter til energisektoren, medicinalindustrien, forsvaret, flyindustrien og 
rumfartsindustrien. Det forventes, at den beskrevne udvikling med co-
operatave robotter i produktionen vil fortsætte, hvilket gælder både i 
mindre og store virksomheder. 
 
Der er sket en udvidelse af jobområdet fra den gamle FKB 2234 til den 
nye FKB 2294. 
 
Der er i begrænset omfang sket sproglige forbedringer, enkelte afsnit er 
blevet skåret til og opdateret i den nye FKB. 
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Udvalget vurderer, at FKB 2294 skal have tilkoblet 11 af de i alt 12 ker-
nemål, som har hørt under FKB 2234. Det mål, som udgår, er 40070 
IPC Inspektion – Lodninger, hvilket skyldes, at det er sat til nedlæggelse 
pr. 31. december 2016. 
 
 
Styrelsen vurderer, at revisionen og indholdet i den nye FKB 2294 Frem-
stilling af præcisionsprint og aut produktion er i orden, og styrelsen kan 
på denne baggrund godkende de indholdsmæssige tilretninger og dermed 
det samlede indhold i den nye FKB. 
 
Koordinering 
IF oplyser, at udvalget har koordineret den nye FKB med MI og ETIE. 
Ingen af udvalgene havde bemærkninger til FKB´en. De mål, der skal 
tilkobles 2294, er alle tidligere koordineret med både MI og ETIE. 
 
Udbud 
IF indstiller, at den udbyder, der i dag har godkendelse til at udbyde FKB 
2234, også indstilles til at udbyde FKB 2294. 
 
Det drejer sig om AMU Nordjylland, der er godkendt til 2234. Udvalget 
oplyser, at AMU Nordjylland og samarbejdet med HYTEK sikrer en høj 
faglighed. Derudover har Udviklingsudvalget for Elektronikindustrien i 
juni måned 2016 været på besøg på skolen. Her kunne udvalget konstate-
re, at skolen råder over alt nødvendigt udstyr til at kunne udbyde målene 
i den nye 2294. Det drejer sig både om manuelt udstyr, automatiske pro-
duktionsanlæg og en nyindkøbt Universal Robot. 
 
Derfor vil udbudsgodkendelsen til den ny FKB 2294 se ud som følger: 
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
AMU Nordjylland Nord, Midt, Syd, Sjælland og Ho-

vedstaden 
 
Udvalget ansøger desuden om at videreføre, at der ikke er nogen mini-
mumsaktivitet som ved den gamle FKB 2234. 
 
Styrelsen har ingen bemærkninger til udbud eller minimumsaktiviteten. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger 
Det er styrelsens samlede vurdering, at FKB 2294 Fremstilling af præci-
sionsprint og aut produktion kan godkendes. Ved godkendelse af FKB 
2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut produktion vil FKB 2234 
Fremstilling af hybride print blive nedlagt.  
 
 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 7: Status for trepartsaftalens AMU her- og nu initiativer 

    
Materiale:  Status for trepartsaftalens AMU-kortbaneforslag. 

  
Bemærkninger: Ingen. 

 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Kontor for VEU og 
Tværgående opgaver 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
23. november 2016 
Sags nr.:Click here to enter 
text. 

 

 

Status for trepartsaftalens AMU-kortbaneforslag 
 
Med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele 
Danmark og praktikpladser fra august 2016 blev der aftalt en række initi-
ativer til styrkelse af AMU her og nu. De fleste af initiativerne træder i 
kraft 1. januar 2017, som det fremgår af nedenstående status for initiati-
verne. 
 
Fri-institutionsforsøget 
Med fri-institutionsforsøget får udvalgte AMU-udbydere mulighed for at 
testet praktiske, lovgivningsmæssige og økonomiske barrierer for at imø-
dekomme virksomheders og lønmodtageres ønsker til fleksibilitet og 
målrettethed i AMU. STUK har i et partnerskab med DA, LO og DEG-
L indkaldt ansøgninger med frist den 22. november 2016.1 I indkaldelsen 
er der angivet tre temaer:  

1) Fleksibilitet i AMU (fx friere rammer for udbud og hjælp til til-
melding til AMU) 

2) Kvalitet i AMU (fx lokal tilpasning af AMU-kurser og friere brug 
af gæstelærere) 

3) Markedsføring (fx friere markedsføring ift. geografi) 
 
Derudover har ansøgerne mulighed for at tilkendegive øvrige oplevede 
barrierer for AMU. 
 
Der er indkommet 30 ansøgninger, som STUK nu behandler i samarbej-
de med partnerskabet. Ansøgningerne fordeler sig således på temaerne: 
• 13 ansøgninger under ”Fleksibilitet i AMU” 
• 6 ansøgninger under ”Kvalitet i AMU” 
• 2 ansøgninger under ”Markedsføring” 
• 9 ansøgninger, der går på tværs af to eller alle temaer. 

 
                                                 
1 Hele indkaldelsen kan ses på: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-
voksne/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2016/161101-Fri-
Institutionsforsoeg-skal-aabne-doere-for-arbejdsmarkedsuddannelserne 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2016/161101-Fri-Institutionsforsoeg-skal-aabne-doere-for-arbejdsmarkedsuddannelserne
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2016/161101-Fri-Institutionsforsoeg-skal-aabne-doere-for-arbejdsmarkedsuddannelserne
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/%7E/UVM-DK/Content/News/Udd/Voksne/2016/161101-Fri-Institutionsforsoeg-skal-aabne-doere-for-arbejdsmarkedsuddannelserne
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De første forsøg forventes igangsat 1. januar 2017 for en 12 måneders 
periode, og det er endvidere planen, at der gennemføres endnu en for-
søgsperiode med ansøgningsfrist i foråret 2017. De første forsøg skal 
aflevere delrapporteringer i marts 2017, hvorefter de foreløbige erfarin-
ger fra fri-institutionsforsøget samt øvrige oplevede barrierer kan videre-
gives til VEU-ekspertgruppen. 
  
Kollektiv afkortning gennem afprøvning 
Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til et toårigt forsøg med kollektiv 
afkortning gennem afprøvning. Puljen udmøntes ved, at efteruddannel-
sesudvalgene søger om midler til udvikling af testmateriale.2 Hvert efter-
uddannelsesudvalg har fået tildelt en tilskudsramme baseret på udvalge-
nes AMU-aktivitet, og de skal i første omgang tilkendegive, om de øn-
sker at udnytte denne ramme, og til hvilke kurser, de ønsker at udvikle 
test. 
 
De arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der bliver udviklet testmateriale, 
vil indgå i forsøg med afkortning af arbejdsmarkedsuddannelser for stør-
re kursistgrupper evt. for hele hold, når forsøget bliver igangsat med en 
bekendtgørelsesændring i foråret 2017. Det vil således være alle AMU-
udbydere, der kan foretage kollektiv afkortning for de konkrete AMU-
kurser, som der udvikles test til. Det forventes at blive ca. 100 kurser i 
forsøgets første fase i 2017.  
 
Bedre muligheder for godtgørelse ved fjernundervisning 
Med initiativet skabes der mulighed for at modtage VEU-godtgørelse i 
forbindelse med fjernundervisning/digital læring, når blot kursisten er 
fysisk til stede 25 pct. af undervisningstiden (mod 50 pct. i dag). Be-
kendtgørelsesændringen har været i høring og træder i kraft 1. januar 
2017. Sideløbende tilrettes Efteruddannelse.dk, så tilmeldingsproceduren 
også afspejler ændringen. Det forventes desuden, at tilsyn med fjernun-
dervisning vil indgå i STUK’s tilsynsplan for 2017. 
 
Karensperiode for VEU-godtgørelse 
Det indgår i trepartsaftalen, at ministeriet skal undersøge, om det vil være 
hensigtsmæssigt og i givet fald hvordan, at kravet om 14 dages beskæfti-
gelse, inden der kan opnås VEU-godtgørelse, kan lempes. Arbejdet er i 
gang i ministeriet, og det forventes, at VEU-rådet kan drøfte et oplæg 
herom på mødet i marts 2017. 
 
Afskaffelse af 7,4 timers reglen 
Der er i trepartsaftalen enighed om at afskaffe reglen om, at der kun kan 
udbetales VEU-godtgørelse for 7,4 timer pr. dag. Forslagets implemente-
                                                 
2 Se hele udmeldingen af puljen her: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-
til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-
og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-forsoeg-med-kollektiv-afkortning-AMU-2017 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-forsoeg-med-kollektiv-afkortning-AMU-2017
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-forsoeg-med-kollektiv-afkortning-AMU-2017
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Arbejdsmarkedsuddannelser/Forsoeg-og-udvikling-i-AMU/Pulje-til-forsoeg-med-kollektiv-afkortning-AMU-2017
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ring afventer, at der foreligger en varig plan for administration og it-
understøttelse af VEU-godtgørelsen, og det drøftes ved næste fase tre-
partsforhandlinger. 
 
Tilbagerulning af takstreduktion på kurser i fælleskataloget 
Fælleskataloget indeholder arbejdsmarkedsuddannelser med generelle 
tværgående mål. Fra 2016 blev deltagerbetalingen på alle kurser i fælles-
kataloget sat op, og taksterne reduceret tilsvarende. 
Forslaget indebærer tilbagerulning af FL2016-takstreduktion på kurser i 
fælleskataloget. Det indbudgetteres på FL2017 og får dermed virkning 
fra 1. januar 2017.  
 
Styrket support og vejledning til Efteruddannelse.dk 
Der er pr. 1. oktober 2016 etableret en ny hotline, hvor virksomheder og 
borgere kan få telefonisk hjælp til at bruge Efteruddannelse.dk. Hotlinen 
er åben i den almindelige arbejdstid og kan herudover kontaktes pr. mail. 
Siden idriftsættelsen den 3. oktober 2016 og frem til og med den 2. de-
cember 2016 er der registreret 1081 henvendelser 
Der henvises til dagsordenens punkt om Efteruddannelse.dk for en 
nærmere uddybning af de foreløbige erfaringer. 
 
Takstforhøjelser til realkompetencevurdering 
Der gennemføres en takstforhøjelse på 10 pct. af undervisningstaksten til 
realkompetencevurdering til euv. Det indbudgetteres på FL2017 og får 
dermed virkning fra 1. januar 2017. 
 
Sideløbende med initiativet har der desuden været en bekendtgørelses-
ændring i høring med henblik på at det også bliver muligt at søge beford-
ringstilskud til realkompetencevurdering til euv. Ændringen forventes at 
træde i kraft 1. januar 2017. 
 
Takstforhøjelse på AMU 
Der er fra 2018 afsat en pulje på 30 mio. kr. årligt til takstforhøjelser på 
AMU. Det forventes indbudgetteret på FL2018 på baggrund af drøftel-
ser med arbejdsmarkedets parter. Drøftelserne tager udgangspunkt i et 
taksteftersyn, der afsluttes inden udgangen af 2016. 



Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 10: Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. kvartal 2016 
 
    

Materiale:  Notat om forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen 
VEU i 3. kvartal 2016. 
  

Bemærkninger: Ingen. 
 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 



Undervisningsministeriet  

 
 

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde efter 3. kvartal 2016 

November 2016 
 

 

Resume 
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
er opgjort efter 3. kvartal 2016.  
 
Efter 3. kvartal 2016 ligger den samlede aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelser 
(AMU) målt i årselever estimeret 5 pct. lavere end aktiviteten efter 3. kvartal i 
2015. Aktiviteten efter 3. kvartal udgør 49 pct. i forhold til det budgetterede på 
finansloven for 2016.  
 
Forbruget på AMU er efter 3. kvartal 2016 estimeret set faldet med 8 pct. i 
forhold til samme periode sidste år. Samlet set udgør forbruget 51 pct. af det 
budgetterede på FL 2016. Faldet i forbruget kan primært tilskrives 
takstnedsættelsen på fagene i fælleskataloget, samt den faldende aktivitet. 
 
Aktiviteten på AMU for ledige i regi af beskæftigelsessystemet er til gengæld 
steget betydeligt, især på seks ugers jobrettet uddannelse. Den samlede AMU 
aktivitet for både beskæftigede og ledige er steget med 3 pct. fra 3. kvartal 2015 
til 3. kvartal 2016. 
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 3. 
kvartal 2016 33 pct. af det budgetterede på FL 2016 og er 11 pct. lavere end 
forbruget for samme periode i 2015. 
 
GVU-aktiviteten er faldet med 647 årselever i forhold til samme periode sidste 
år. Dette skyldes, at GVU’en pr. 1. august 2015 blev nedlagt og derefter løbende 
bliver udfaset frem mod 2021. 
 
På det almene område er der for både FVU og AVU sket en stigning i 3. kvartal 
2016 sammenlignet med 3. kvartal 2015. Omfanget af aktiviteten på 
ordblindeområdet er faldet med 17 pct. sammenlignet med samme periode sidste 
år. 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.819 årselever efter 3. 
kvartal for 2016. Dette svarer til en stigning på 11 pct. i forhold til samme 
periode sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 3. kvartal 
svarer til ca. 90 pct. af den budgetterede aktivitet på FL16. Aktiviteten inkl. 
rekvireret aktivitet på FVU er steget med 9 pct. i forhold til samme periode for 
2015. 
 
På ordblindeområdet var aktiviteten på 410 årselever efter 3. kvartal af 2016, 
svarende til et fald på 86 årselever eller 17 pct. i forhold til samme periode 2015. 
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Aktiviteten efter 3. kvartal udgør 52 pct. af den budgetterede aktivitet på FL16. 
 
Aktiviteten på AVU udgjorde 9.654 årselever efter 3. kvartal af 2016, hvilket 
svarer til en stigning på 16 pct. i forhold til samme periode i 2015. Aktiviteten 
efter 3. kvartal af 2016 svarer til 87 pct. af den budgetterede aktivitet på FL16. 
 
 
Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB ligger aktiviteten efter 3. kvartal 2016 på 49 pct. af det 
budgetterede på FL16, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til den samlede 
aktivitet for samme periode i 2015.  
 
Pga. nye opdelinger inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), er 
aktivitetsændringerne ikke direkte sammenlignelige. Der er fx en del af 
aktiviteten inden for IT-fag, som er rykket til EVE-gruppen ”Fælleskatalog”. 
Derfor kan aktiviteten i 3. kvartal 2016 i den enkelte EVE-gruppe ikke direkte 
sammenlignes ift. 3. kvartal 2015.  
 
Som det fremgår af tabel 1, er aktiviteten, inden for FKB, faldet på størstedelen 
af EVE-grupperne, hvilket betyder et samlet fald i aktiviteten ift. 3. kvartal 2015 
på 5 pct. Kun på ”Organisatoriske fag” steg aktiviteten med 7 pct.  Teknisk-
faglige og merkantile fag, der er den markant største faggruppe, forblev uændret 
efter 3. kvartal 2016 ift. samme periode i 2015. 
 

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

  
Budgetteret 
aktivitet FL 

2016 

Aktivitet 3. kvartal 
2016 (% af budget) 

Aktivitetsændring 
ifht. 3. kvartal 2015 

i % 

IT-fag 210 8 (4%) -20% 
Sprogfag 0 0 (0%) 0% 
Almene fag 31 0 (0%) -100% 
"Organisatoriske" fag 591 176 (30%) 7% 
Teknisk-faglige og 
merkantile fag 3.950 2.394 (61%) 0% 

Individuel 
kompetenceafklaring 46 15 (32%) -61% 

AMU SOSU og pæd. 1.244 450 (36%) -16% 
Læse- skrive og regnekurser 
uden deltagerbetaling - 8 - 

Fælleskatalog 612 240 (39%) -15% 
I alt (inden for FKB) 6.684 3.291 (49%) -5% 

 

Anm.: Aktiviteten efter 3. kvartal 2015 er estimeret, således at der er renset for 
efterindberetninger og GVU-aktivitet, så der kan sammenlignes med den rene AMU-aktivitet 
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efter 3. kvartal af 2016. Derudover har en række fag ændret EVE-gruppe, hvilket 
vanskeliggør sammenligningen ift. 2015 inden for de enkelte EVE-grupper. 
  
Faldet i aktiviteten i forhold til samme periode af 2015, ligger primært i 1. kvartal 
2016. Her faldt aktiviteten med 13 pct. i forhold til samme periode for 2015. I 2. 
kvartal faldt AMU-aktiviteten med 1,3 pct., mens aktiviteten for 3. kvartal steg 
med 1,4 pct. ift. samme periode for 2015. Ændringen i 1. og 2. kvartal kan tildels 
forklares af Påskens placering, som i 2016 lå i 1. kvartal, hvorimod den i 2015 lå i 
2. kvartal.  Stigningen i 3. kvartal kan dog være et første tegn på, at faldet i AMU-
aktiviteten er ved at stoppe. Ændringen skal dog tages med forbehold, da 
aktiviteten for 2015, som der sammenlignes med er et estimat, der er korrigeret 
for efterindberetninger og effekten af udfasningen af GVU. 
 
Den samlede ordinære aktivitet på AMU efter 3. kvartal 2016 udgjorde således 
3.291 årselever.  
 
Hertil kommer aktivitet svarende til i alt 919 årselever på 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, 106 årselever vedrørende personer med videregående uddannelse 
samt 841 årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse, jf. tabel 2.  
 
Den samlede aktivitet på AMU (inkl. rekvireret aktivitet) er steget med 3 pct. efter 
3. kvartal 2016 ift. samme periode for 2015. Tabel 2 viser, at udviklingen i den 
samlede aktivitet særligt kan tilskrives et fald på 16 pct. for personer med 
videregående uddannelse, samtidig med en markant aktivitetsstigning for personer 
under 6 ugers jobrettet uddannelse.   
Når der ses på udviklingen ift. aktiviteten i 3. kvartal 2015 er der igen forsøgt 
korrigeret for GVU-aktiviteten, hvorfor udviklingen i tabellen kan afvige fra den 
reelle udvikling. 
 
    
Tabel 2: Aktivitet i årselever på EVE indenfor inkl. 
rekvireret aktivitet   

  Aktivitet 3. kvartal 2016 Aktivitetsændring ifht. 
3. kvartal 2015 

I alt EVE indenfor 5.157 3% 

Heraf ordinær aktivitet 3.291 -5% 

Heraf 6 ugers jobrettet uddannelse 919 35% 

Heraf personer med en videregående 
uddannelse 106 -16% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 841 14% 
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Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget faldet med 8 pct. sammenlignet med forbruget i 3. 
kvartal 2015, og forbrugsprocenten er på 51 pct. i forhold til det budgetterede på 
FL16, jf. tabel 3.  
 
Faldet i forbruget skal ses i sammenhæng med en generelt faldende aktivitet. 
Samtidig er der en række fag, der har skiftet EVE-gruppe til fælleskataloget, 
hvorfor aktiviteten i 2016 udløser en lavere takst. 
  
Tabel 3: Forbrug i mio. kr. – inden for FKB 

  

  
Budgetteret 

forbrug 
FL 2016 

Forbrug 3. kvartal 
2016 

(% af budget) 

Forbrugsændring 
ifht. 3. kvartal 

2015 
   

IT-fag 16,8 0,3 (2%) -18% 
Sprogfag 0,0 0 (0%) 0% 
Almene fag 2,5 0 (0%) 0% 
"Organisatoriske" fag 47,3 5 (11%) 3% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 316,4 223 (70%) -5% 
Individuel kompetenceafklaring 3,7 1 (28%) -62% 
AMU SOSU og pæd. 99,6 33 (33%) -20% 
Læse- skrive- og regnekurser uden deltagerbetaling - 0 (0%) - 
Fælleskatalog 36,4 3 (9%) -26% 
I alt (inden for FKB) 522,8 266 (51%) -8% 
Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling. 

Anm. Forbrugsændringen i 3. kvartal er beregnet som forholdet mellem det samlede forbrug for 
3. kvartal 2016 og 3. kvartal 2015 opgjort efter 3. kvartal 2016. .  
 
Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 3. kvartal 2016 svarer til 33 pct. af det 
budgetterede på FL16, jf. tabel 4. I 2015 udgjorde forbruget efter 3. kvartal 34 pct. 
af det budgetterede forbrug for hele året. Forbruget i 3. kvartal 2016 er faldet med 
11 pct. i forhold til samme periode sidste år. 
Trækprocenten, som er et udtryk, hvor stor en del af de kursister, der har ret til 
VEU-godtgørelse, som rent faktisk får udbetalt VEU-godtgørelse, ligger på 65 
pct. efter 3. kvartal 2016, hvilket er en forbedring ift. de forgående år, hvor 
trækprocenten har ligget på knapt 60 pct. 
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Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

  Budgetteret forbrug 
FL 2016 

Forbrug 2016  
(% af budget) 

Forbrugsændring ifht. 
2015 i % 

Godtgørelse 947,8 309 (33%) -13% 
Befordring 63,6 22 (34%) -11% 
Kost & logi 76,7 25 (32%) -5% 
I alt 1.088,1 356 (33%) -11% 
 
Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 
På GVU udgør den samlede aktivitet 250 årselever efter 3. kvartal 2016. Dette er 
647 færre årselever end i samme periode for 2015. Dette afspejler den løbende 
udfasning af GVU-uddannelsen, der blev lukket d. 1. august 2015. Personer med 
en GVU-plan kan gennemføre GVU’en frem til 1. august 2021.  
 

Tabel 5: GVU-aktivitet i antal årselever 
  Årselever 

  Inden for FKB 
3. kvartal 2016 

Uden for FKB 
3. kvartal 2016 

3. kvartal 3. kvartal 
2015 2016 

IT-fag 1 0 3 1 
"Organisatoriske" fag 4 0 6 4 
Teknisk-faglige og merkantile fag 39 105 348 144 
SOSU ÅU 0 5 105 5 
PAU ÅU 0 97 435 97 
I alt 43 207 897 250 
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Aktivitet på FVU  
I tabel 6-9 ses aktiviteten på FVU efter 3. kvartal 2016 sammenlignet med 
aktiviteten efter 3. kvartal 2015. Aktiviteten er opgjort i antal årselever.  
 
For FVU lå aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet  3. kvartal 2016 på 1.811 årselever. 
Det er en stigning på 111 årselever, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til 
samme periode i 2015. Årseleverne i 3. kvartal 2016 var fordelt med 1.811 
årselever i læsning, hvoraf 46 var årselever på FVU – Start, 502 årselever i 
matematik og 79 årselever deltog i screening af basale færdigheder, jf. tabel 6.  
 
  
  
Tabel 6: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 
Aktivitetsændring 

ift. samme 
periode sidste år  

FVU – læsning 1.700 1.811 111 (7%) 
- heraf FVU - Start 47 46 -1 (-2%) 
FVU – matematik 412 502 90 (22%) 
Screening FVU 91 79 -12 (-13%) 
I alt FVU 2.204 2.392 188 (9%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
Aktiviteten på FVU afholdt af driftsoverenskomstparter i 3. kvartal 2016 udgør 63 
pct. af den samlede aktivitet. Af tabel 7 fremgår det, at sprogcentre og 
folkeoplysningen står for den største andel af aktiviteten blandt 
driftsoverenskomstparterne. Driftsoverenskomstparterne øgede deres antal af 
årselever på FVU med 13 pct. i forhold til samme periode i 2015, mens VUC 
øgede antallet af årselever med 2 pct. 
 
        
Tabel 7: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 
Aktivitetsændring 
ift. samme periode 

sidste år  
VUC 875 896 21 (2%) 

Driftsoverenskomstparter 1.329 1.507 178 (13%) 

- heraf Sprogcentre 520 603 83 (16%) 

- heraf folkeoplysning 559 638 79 (14%) 

- heraf erhvervsskoler 183 178 -5 (-3%) 

- heraf kommunale institutioner 15 23 8 (53%) 

- heraf daghøjskoler 38 44 6 (16%) 

- heraf private 14 20 6 (42%) 
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I alt 2.204 2.402 198 (9%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 1.819 årselever efter 3. 
kvartal 2016. I forhold til 3. kvartal 2015 er der sket en stigning på 11 pct.. 
Antallet af årselever efter 3. kvartal 2016 var fordelt med 1.441 årselever i læsning, 
hvoraf FVU – Start havde 36 årselever, 315 årselever i matematik og 63 årselever 
deltog i screening af basale færdigheder, jf. tabel 8. Aktiviteten på FVU (ekskl. 
rekvireret aktivitet) efter 3. kvartal 2016 svarer til ca. 90 pct. af den budgetterede 
aktivitet på FL16. 
 
  
 
Tabel 8: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU  

  3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 Aktivitetsændring 

FVU – læsning 1.313 1.441 128 (10%) 
- heraf FVU - Start 34 36 2 (5%) 
FVU – matematik 252 315 63 (25%) 
Screening FVU 70 63 -7 (-9%) 
I alt FVU 1.634 1.819 185 (11%) 

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

 
Andelen af den samlede aktivitet på FVU, ekskl. rekvireret aktivitet, der var 
afholdt af driftsoverenskomstparter i 3. kvartal 2016 udgør 64 pct. Heraf er det 
sprogcentre og folkeoplysningen, der står for den største aktivitet, jf. tabel 9. 
Driftsoverenskomstparterne har øget deres aktivitet i årselever på FVU, ekskl. 
rekvireret aktivitet, med 12 pct. i forhold til 1. halvår 2015, mens VUC har øget 
antallet af årselever med 11 pct. 
 
  
Tabel 9: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 

  3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 
Aktivitetsændring 

ift. samme 
periode sidste år  

VUC 596 662 66 (11%) 

Driftsoverenskomstparter 1.038 1.158 120 (12%) 

- heraf Sprogcentre 478 562 84 (18%) 

- heraf folkeoplysning 369 424 55 (15%) 

- heraf erhvervsskoler 156 140 -16 (-10%) 

- heraf kommunale institutioner 12 15 3 (27%) 

- heraf daghøjskoler 9 6 -3 (-27%) 
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- heraf private 14 10 -4 (-29%) 

I alt 1.634 1.819 185 (11%) 

Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 
 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne 
I tabel 10-11 ses aktiviteten for ordblindeundervisning for voksne i 3. kvartal 2016 
sammenlignet med aktiviteten i 3. kvartal 2015, opgjort i antal årselever.  
 
På ordblindeområdet var aktiviteten på 410 årselever i 3. kvartal 2016, svarende til 
et fald på 86 årselever eller -17 pct. i forhold til samme periode i 2015, jf. tabel 10. 
Aktiviteten i 3. kvartal 2016 udgør ca. 52 pct. af den budgetterede aktivitet på 
FL16. Faldet i aktiviteten på ordblindeundervisning forsætter den trend, der sås 
fra 2014 til 2015.  
 
  
Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne  

  

3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 
Aktivitetsændring 

ift. samme 
periode sidste år  

I alt 496 410 -86 (-17%) 

 
På ordblindeområdet står driftsoverenskomstpartnerne for 53 pct. af den samlede 
aktivitet målt i årselever i 3. kvartal 2016. Heraf er det særligt 
folkeoplysningsforbund, der står for en stor del af aktiviteten. Således er 80 pct. af 
aktiviteten hos driftsoverenskomstparterne afholdt på folkeoplysningsforbund. 
Driftsoverenskomstparterne har oplevet et fald i aktiviteten på 17 pct. i forhold til 
samme periode i 2015, jf. tabel 11. 
 
  
Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i 
årselever 

  3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 
Aktivitetsændring 

ift. samme 
periode sidste år  

VUC 224 191 -33 (-15%) 

Driftsoverenskomstparter 272 219 -53 (-19%) 

- heraf sprogcentre 12 11 -1 (-13%) 

- heraf folkeoplysning 212 176 -36 (-17%) 

- heraf erhvervsskoler 21 12 -9 (-41%) 

- heraf kommunale institutioner 11 7 -4 (-33%) 

- heraf daghøjskoler 2 3 1 (26%) 

- heraf private 14 11 -3 (-21%) 

I alt 496 410 -86 (-17%) 
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Anm. Pga. afrundinger svarer summen af enkeltposter ikke nødvendigvis til totalen. 

 
Aktivitet på almen voksenuddannelse (avu) 
Af tabel 12 fremgår aktiviteten på almen voksenuddannelse (avu).  
 
Aktiviteten på avu udgjorde 9.654 årselever i 3. kvartal 2016, hvilket svarer til en 
stigning på 16 pct. i forhold til samme periode i 2015. Aktiviteten i 2016 svarer til 
ca. 87 pct. af den budgetterede aktivitet på FL16.  
 
  
Tabel 12: Aktivitet i årselever – Almen voksenuddannelse (avu) 

  

3. kvartal 2015 3. kvartal 2016 
Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste 

år  

I alt 8.319 9.654 1.335 (16%) 

 
Efter 3. kvartal udgjorde aktiviteten på kernefag 98,1 pct. af den samlede aktivitet 
på avu efter 3. kvartal 2016, mens aktiviteten på tilbudsfag udgjorde 1,9 pct. af 
den samlede aktivitet på avu. I forhold til samme periode for 2015 er den 
forholdsvise andel af tilbudsfagsaktiviteten steget i 3. kvartal 2016, jf. tabel 13. 
 
  
Tabel 13: 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 

3. kvartal 2015 8.175 144 98,3% 1,7% 
3. kvartal 2016 9.475 179 98,1% 1,9% 
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Punkt 11: Statistik på garantikurser 

 
    

Materiale:  Notat med statistik på garantikurser. 
  

Bemærkninger: Det er tidligere aftalt, at VEU-rådet får forelagt halvårlig 
statistik for anvendelsen af garantikurserne. 
 
Nærværende notat omhandler perioden 1. april – 30. 
september 2016. 
 

Behandling: Til orientering. 
 
 
 
 
 



Oversigt over garantikurser i AMU for perioden 1.04.2016 til 30.09.2016 

 

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 an-
noncerede 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 efterud-
dannelsesudvalg 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. 

Ministeriet opgjorde senest antallet af garantikurser i april 2016. Nu har ministeriet og STIL igen lavet et 
dataudtræk fra Efteruddannelse.dk, der viser omfanget af garantikurser i AMU fra den 1. april 2016 og 
frem til udtræksdato 30. september 2016.  

Udtrækket omfatter alle udbudte garantikurser i perioden 1/4 2016 - 30/9 2016, samt omfanget af de 
annoncerede garantikurser på Efteruddannelse.dk fra den 30/9 2016 og frem.  

Hovedresultatet af udtrækket er, at der i perioden har været udbudt 6.495 garantikurser, svarende til ca. 
24 % af det samlede antal udbudte arbejdsmarkedsuddannelser.  

Til sammenligning viste opgørelsen fra april 2016, som omfattede foregående 6 måneder, at garantikur-
serne udgjorde ca. 21 %.  

Omkring 30 % af de udbudte garantikurser og øvrige AMU-kurser har haft 0 tilmeldte. Disse kurser har 
derfor reelt ikke kunnet gennemføres.  

I tabel 2 og 3, hvor det gennemsnitlige antal kursister på garantikurser og alle AMU-kurser beregnes, er 
der nu renset for disse ”0-kurser”. I perioden var der i gennemsnit 7,5 kursister på de faktisk gennemfør-
te garantikurser.  

Til sammenligning viste opgørelsen fra april 2016, som omfattede foregående 6 måneder, at der i gen-
nemsnit var 8,2 kursister på de faktisk gennemførte garantikurser. 

Fra den 30/9 2016 og frem er der annonceret 6.739 garantikurser, svarende til ca. 25 % af det totale antal 
annoncerede arbejdsmarkedsuddannelser på Efteruddannelse.dk.  

Nedenunder er samlet en række oversigtstabeller, der viser omfang og kursistantal på udbudte, gennem-
førte og annoncerede garantikurser. Endvidere er garantikurserne fordelt på efteruddannelsesudvalg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udbudte Annoncerede
1/4 2016 - 30/9 2016 Fra 30/9 2016 og frem

Garantikurser 6.495 6.739
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 27.170 27.472
Garantikursers procentvise andel 23,9% 24,5%

Tabel 1. Overblik over udbudte og annoncerede garantikurser

Kilde: STIL oktober 2016 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.

Annonceret minimum 
deltagerantal total og 

gennemsnitsligt

Antal kursister total 
og gennemsnitsligt

6.041 garantikurser i perioden 1/4 2016 - 30/9 2016 22.527 31.121
Gennemsnit antal kursister pr. garantikursus 3,5 7,5

Tabel 2: Antal kursister på de faktisk genenmførte garantikurser

Kilde: STIL oktober 2016 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 gennemføres, indgår ikke i tabellen.

Annonceret minimum 
deltagerantal total

Antal kursister total

19.093 AMU i perioden 1/4 2016 - 30/9 2016 176.595 185.717
Gennemsnit antal kursister pr. uddannelse 6,9 9,7

Kilde: STIL oktober 2016 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 garantikurser med 0 tilmeldte, som reelt 
ikke gennemføres, indgår ikke i tabellen.

Tabel 3: Antal kursister på faktisk gennemførte arbejdsmarkedsuddannelser (total)



 

Note: Der er udbudt 5 garantikurser indenfor Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser, som ikke kan 
placeres på udvalg. Derudover er der annonceret 1 garantikursus indenfor Tværgående kurser & flygtninge-
/indvandrerkurser, som ikke kan placeres på udvalg. 

 

 

Note: Der er udbudt 5 garantikurser indenfor Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser, som ikke kan 
placeres på udvalg. Derudover er der 11 garantikurser indenfor Tværgående kurser & flygtninge-
/indvandrerkurser, som ikke kan placeres på udvalg under udbudte arbejdsmarkedsuddannelser i alt. 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 109 1,7% 177 2,6%
Handel, Administration, Kommunikation og 
Ledelse 2.367 36,5% 1456 21,6%
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 1.393 21,5% 1899 28,2%
Individuel kompetencevurdering 197 3,0% 243 3,6%
Industriens Fællesudvalg 77 1,2% 31 0,5%
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-
Kødbranchen 38 0,6% 17 0,3%
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 33 0,5% 57 0,8%
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 75 1,2% 21 0,3%
Pædagogiske Område og Social og 
Sundhedsområdet 87 1,3% 35 0,5%
ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg 71 1,1% 31 0,5%
Tekniske Installationer og Energi 36 0,6% 44 0,7%
Transporterhvervets UddannelsesRåd 1.970 30,4% 2717 40,3%
Træets Efteruddannelser 37 0,6% 10 0,1%
AMU total 6.490 100,0% 6.738 100,0%
Kilde: STIL oktober 2016 på baggrund af træk 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.

Tabel 4. Garantikurser fordelt på efteruddannelsesudvalg

EUU Udbudte garantikurser Annoncerede garantikurser
1/4 2016 - 30/9 2016 Fra 30/9 2016 og frem

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 109 1.292 8,4%
Handel, Administration, 
Kommunikation og Ledelse 2.367 7.538 31,4%
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 1.393 5.401 25,8%
Individuel kompetencevurdering 197 599 32,9%
Industriens Fællesudvalg 77 1.489 5,2%
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-
Konditor-Kødbranchen 38 491 7,7%
Mejeri- og Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 33 626 5,3%
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 75 1.411 5,3%
Pædagogiske Område og Social og 
Sundhedsområdet 87 1.009 8,6%
ServiceErhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 71 931 7,6%
Tekniske Installationer og Energi 36 472 7,6%
Transporterhvervets UddannelsesRåd 1.970 5.766 34,2%
Træets Efteruddannelser 37 134 27,6%
AMU total 6.490 27.159 23,9%

Tabel 5. Udbudte garantikurser og arbejdsmarkedsuddannelser i perioden 01.04.2016 - 30.09.2016

EUU Antal udbudte garantikurser Antal udbudte 
arbejdsmarkedsuddannelser i alt

Garantikursers andel af 
arbejdsmarkedsuddannelser i alt
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Punkt 12: Status for digital læring og afprøvning i AMU 

 
    

Materiale:  Notat om status for digital læring og afprøvning i AMU. 
  

Bemærkninger: Bl.a. som en opfølgning på VEU-rådets serviceeftersyn 
af AMU har øget brug af digital læring været drøftet. 
AMU er i vidt omfang et eksamensfrit system, hvor be-
vis bliver givet på baggrund af underviserens vurdering 
af deltagerens målopfyldelse. Afprøvning indgår som en 
mulighed i forhold til en undervisning, der ikke kræver 
fuld tilstedeværelse. 
 
Notatet er en status på de forskellige forsøg, der er 
igangsat i forhold til puljerne til TUP og UUL samt i 
forhold til en lempelse af reglerne for fjernundervisning, 
der blev aftalt i forbindelse med trepartsaftalen. 
 
 

Behandling: Til orientering. 
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Status for digital læring og afprøvning i AMU 

Digital læring og afprøvning har igennem flere år været i fokus som mid-
ler til styrket fleksibilitet i AMU. Fleksibilitet er efterspurgt af både delta-
gere og kursister og er udpeget som en af de mulige løsninger på aktivi-
tetsnedgangen i AMU. 
 
Rammer for digital læring og afprøvning 
Digital læring er relevant i forbindelse med flere aspekter af øget fleksibi-
litet i AMU. Især er digital læring væsentligt i forbindelse med ikke-
tilstedeværelsesundervisning. Afprøvning indgår her som en mulig løs-
ning på den problematik, som omhandler, at AMU i vidt omfang er et 
eksamensfrit system, hvor bevis gives på baggrund af underviserens vur-
dering af deltagerens målopfyldelse, hvilket kræver samtidig tilstedevæ-
relse af deltager og lærer. Dog indgår der typisk prøver/test på de ca. 180 
forskellige certifikatkurser i AMU, som står for ca. 1/3 af den samlede 
AMU-aktivitet. 
 
Fleksibilitet forstået som ikke-tilstedeværelsesundervisning kaldes fjern-
undervisning, og hele eller dele af et uddannelsesforløb kan tilrettelægges 
som fjernundervisning. Al undervisning udløser undervisningstaxameter-
tilskud og fællesudgiftstaxametertilskud. Tilrettelægges undervisningen, 
så mere end 50 pct. er fjernundervisning, udløses ikke bygningstaxame-
tertilskud, og det gælder indtil 31/12-2016, at deltagerne i dette tilfælde 
heller ikke kan få VEU-godtgørelse. Som følge af trepartsaftalens her-og-
nu-initiativer vil det fra 1/1-2017 gælde, at hvis undervisningen tilrette-
lægges, så mere end 75 pct. af tiden foregår som fjernundervisning, kan 
deltagerne ikke få VEU-godtgørelse. Dermed forbedres vilkårene for 
fjernundervisning og digital læring i AMU. 
 
Digital læring og afprøvning kan desuden være relevant som middel til 
fleksibel afholdelse ifm. åbent værksted eller ved afholdelse af test, f.eks. 
i forbindelse med afkortning for større deltagergrupper. Fra 1/1-2017 
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igangsættes med trepartsaftalen et forsøg med kollektiv afkortning gen-
nem afprøvning. Forsøget udmøntes som en pulje, hvor efteruddannel-
sesudvalgene kan søge om midler til at udvikle sluttest til arbejdsmar-
kedsuddannelser. Disse sluttest skal afgøre, om en gruppe af deltagere 
har nået uddannelsens mål på kortere tid end normeret. Forsøget vil der-
for også bidrage til at øge brugen af test og afprøvning i AMU. 
 
Digital læring og afprøvning kan, udover at bidrage til mere fleksibel 
planlægning og afholdelse af AMU, medvirke til øget synliggørelse af 
læringsudbyttet. Denne synliggørelse kan være en fordel i forbindelse 
med f.eks. kompetenceløft og merit til andre uddannelser, og den kan 
bidrage til at styrke anerkendelsen af de kompetencer, deltagerne opnår 
gennem AMU.  
 
De forskellige forsøg, der er igangsat med trepartsaftalen samt TUP og 
UUL (jf. nedenfor), kan alle bidrage til at skabe mere viden om, hvordan 
man håndterer nogle af de udfordringer, der traditionelt har været anført 
i forbindelse med afprøvning i AMU: 
 
• Eksamensfriheden i en stor del af AMU’s uddannelsesportefølje har 

traditionelt været begrundet i AMU-målgruppen. Man har ofte lagt 
den antagelse til grund, at målgruppen kan have dårlige erfaringer 
med prøvesituationer, hvorfor indførelse af formelle test og afprøv-
ning potentielt kan virke negativt på motivationen og øge frafaldet. 

• Øget test og afprøvning kan medvirke til, at undervisningens ind-
hold centraliseres, fordi det kan have den konsekvens, at undervis-
ningen i højere grad tilpasses testindholdet. Dermed kan metodefri-
heden og uddannelsesinstitutionernes frihed til selv at bestemme 
”vejen ad hvilken” deltagerne når uddannelsens mål, blive mindsket. 

• Test og afprøvning kan risikere at forlænge AMU-kursernes varig-
hed, især på de meget korte kurser. Der kan være praktiske vanske-
ligheder ved at gennemføre test. Desuden kan det være fordyrende 
og bureaukratisk. 

 
Øget brug af test og afprøvning kræver ikke ændringer af gældende re-
gelsæt på området, da ministeren ifølge AMU-loven kan fastsætte nær-
mere regler om udformning og udstedelse af bevis, så længe dette holder 
sig inden for rammerne af lovens forarbejder. Heraf fremgår det, at be-
dømmelsesformerne skal være tilpasset de voksne deltagere og uddannel-
sernes erhvervsrettede formål.  
 
Foreløbige erfaringer fra projekter under TUP 2015 
STUK bevilgede i 2015 midler til i alt syv projekter under den Tværgå-
ende Udviklingspulje, TUP 2015. Tre af disse projekter er tildelt midler 
under temaet ”Afprøvning af læringsudbytte i AMU”, og fire projekter er 
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tildelt midler under temaet ”Styrket anvendelse af fjernundervisning i 
AMU”. Alle projekter er toårige og er derfor i gang. 
 
Især projekterne, som har fokus på afprøvning, er i denne sammenhæng 
relevante. Det overordnede fokus hos de tre TUP-projekter er at udvikle 
og afprøve metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursi-
sternes læringsudbytte samt feedback fra underviserne til kursisterne. 
I efteråret 2016 er der blevet indsendt delrapporter for projekterne. Re-
levante erfaringer og foreløbige konklusioner fra disse delrapporter rid-
ses her op: 
 
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab (projektejer: SOSU Sjæl-
land) 
Projektet arbejder med afprøvning af læringsudbytte, der anvendes som 
et pædagogisk redskab til at styrke kursisternes læring, dvs. kobling mel-
lem afprøvning som testværktøj og som pædagogisk værktøj. Formålet er 
bl.a. at forsøge at udarbejde strategier for systematisk anvendelse af af-
prøvning af læringsudbytte i AMU og strategier for, hvordan AMU-
kursisterne får feedback på deres læringsudbytte. 
 
Af projektets delrapport fremgår det, at man i projektet har gennemført 
vejledning og workshop i, hvordan man formulerer gode spørgsmål til 
afprøvning af læringsudbytte, og der er arbejdet med udvikling af meto-
der og redskaber til feedback.  
Pt. er projektdeltagerne i gang med at udvikle og kvalitetssikre feed-
backmateriale og testmateriale til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser.  
Midtvejs peger første erfaringer på, at deltagernes kompetencer i forhold 
til at udvikle og anvende metoder til afprøvning af kursisters læringsud-
bytte øges i projektet. Selve afprøvningsmaterialerne og metoderne til 
feedback er dog ikke afprøvet endnu.  
 
Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft (projektejer: Aarhus Tech) 
Projektet sætter særligt fokus på afprøvning af læringsudbytte i forbin-
delse med udvikling af relationelle kompetencer. I den forbindelse har 
projektet til formål at udvikle og afprøve metoder og modeller for tilret-
telæggelse af undervisningen med fokus på afprøvning af læringsudbytte, 
kursisternes erkendelse af eget læringsudbytte på selve kurset og i ar-
bejdssituationer efter kurset. 
 
Der er på nuværende tidspunkt udviklet beskrivelser af prototyper for 
afprøvning af læringsudbytte samt beskrivelser af branchespecifikke me-
toder til afprøvning. I projektet arbejdes der hen imod at udvikle et me-
todekatalog med nuancerede kriterier for afprøvning af læringsudbytte – 
både overordnet set og branchespecifikt.  
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Foreløbige erfaringer peger på, at mere visuelle metoder til afprøvning 
giver positive resultater. Visuelle metoder omhandler, at afprøvning ikke 
kun tager udgangspunkt i ord og skrift.  
 
Model for dokumentation af læringsudbytte (projektejer: Aarhus Business College) 
Projektet har fokus på at opstille modeller for, hvilke redskaber og me-
toder til afprøvning af læringsudbyttet i AMU der egner sig bedst til kur-
ser af forskellig længde, og inden for forskellige brancher og fagområder. 
Formålet er at understøtte den enkelte lærer i valg af redskab og metode 
til måling af læringsudbytte, herunder at beskrive og udvikle et kompe-
tenceudviklingsmodul for AMU-undervisere. 
 
I projektet har man indtil nu kortlagt det tidligere arbejde med dokumen-
tation af læringsudbytte med henblik på udvikling af en model hertil. Der 
arbejdes på en webbaseret løsning, og der fokuseres på at kompetence-
udvikle seks projektdeltagere. Ved projektets afslutning vil man, på bag-
grund af start- og slutevalueringer, måle på, om underviseres kompeten-
cer i at opstille læringsmål, planlægge læringsaktiviteter med udgangs-
punkt i disse, og evaluere kursisters udbytte ift. om disse er forbedret. 
Foreløbige erfaringer peger på, at det har været sværere for projektdelta-
gerne at formulere læringsmål, planlægges læringsaktiviteter på baggrund 
af læringsmål, og evaluere undervisningen på baggrund af læringsmål, 
end forventet. Derfor fokuseres der yderligere på dette i projektet.  
 
Øvrige erfaringer samt det videre arbejde med digital læring og 
afprøvning 
Fjernundervisning og test og afprøvning var et tema i UUL-puljen 2016, 
og afprøvning er fortsat et tema i puljen 2017. Der vil således i løbet af 
2017 og 2018 indløbe flere konkrete erfaringer fra forsøgs- og udvik-
lingsprojekter, der har arbejdet med test, afprøvning og digital læring. 
Desuden har der med vækstpakken 2014 været afsat 10 mio. kr. til øget 
fjernundervisning. 9 mio. kr. af disse midler blev i 2015 udmøntet som 
en tillægspulje til UUL-puljen, hvilket medførte, at efteruddannelsesud-
valgene i 2015- og 2016-puljen kunne søge om udvikling af arbejdsmar-
kedsuddannelser, udvikling af undervisningsmaterialer og styrkelse af 
lærerkompetencer målrettet digital læring og fjerundervisning. De endeli-
ge resultater af disse projekter vil ligeledes indløbe i 2017 og 2018.  
 
Der er også mulighed for, at digital læring i forskellige former kan spille 
en rolle i fri-institutionsforsøget, der er aftalt i forbindelse med treparts-
aftalen. Her kan AMU-udbydere søge om forsøg, der tester praktiske, 
økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer i forhold til at imødekom-
me efterspørgslen efter et fleksibelt og målrettet AMU. Endvidere indgår 
spørgsmålet om digital læring og afprøvning i kommissoriet for VEU-
ekspertgruppen, der afleverer sine anbefalinger i maj 2017.  
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Inden udgangen af 2016 vil der desuden blive offentliggjort en rapport, 
udarbejdet af EVA og bestilt af STIL, der samler eksisterende viden om 
it som mål og middel i VEU, herunder både almen VEU og AMU. I 
undersøgelsen vil EVA, vha. desk research og interviews med vidensper-
soner og interessenter, skabe overblik over udfordringer og muligheder 
ift. undervisning i it og bedre udnyttelse af mulighederne med it.  
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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 13: Status på AMU-tilsyn, november 2016 

 
    

Materiale:  Notat om status på AMU-tilsyn, november 2016. 
  

Bemærkninger: Ingen. 
 
 

Behandling: Til orientering. 
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Status på AMU-tilsyn, november 2016 

Der er registreret knapt 400 sager. Sagerne omfatter alt fra afgørelser om 
tilbagebetaling af taxametertilskud og/eller VEU-godtgørelse til sager, 
hvor styrelsen ikke har haft noget at bemærke.  
 
Der er i 2016 truffet afgørelse i enkelt sag om tilbagebetaling af et min-
dre beløb. For de øvrige sager har der enten ikke været noget at bemær-
ke, eller kun behov for præciseringer og vejledning om gældende regler.  
  
Der er siden medio 2012 gennemført i alt 211 tilsynsbesøg. TaskForce 
AMU har i år gennemført 29 tilsynsbesøg. Fokus i 2016 har primært 
været AMU afholdt som virksomhedsforlagt undervisning /på alle tids-
punkter, jf. tilsynsplanen for 2016. 
 
Endvidere har der været særligt fokus på certifikatkurser i forhold til 
arbejdsmiljøområdet, hvilket bl.a. var foranlediget af sager om arbejds-
skader omtalt i pressen i forbindelse med arbejde med epo-
xy/isocyanater. 
 
Styrelsen har også på møder med Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen 
redegjort for AMU og tilrettelæggelsen af AMU-tilsynet. Tilsyn med cer-
tifikatkurser er kategoriseret under ”øvrige” i tabellen.    
 
Tilsynsbesøg 2012-2016 
Opmærksomhedspunkt 2012 2013 2014 2015 2016 
Virksomhedsforlagt 7 33 20 14 8 
Tillægspriser m.v. - 14 7 1 1 
AMU-mål 10 19 15 9 11 
Øvrige 8 15 8 2 9 
I alt 25 81 50 26 29 
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Det er styrelsens vurdering, at AMU-udbydernes egenkontrol – fx i form 
af AMU-audit eller lignende kombineret med et synligt og udadvendt 
tilsyn generelt har haft en gavnlig effekt mod utilsigtet brug af AMU.   
 
I øjeblikket er der 4 ”tungere” sager af ældre karakter under behandling. 
Det drejer sig om:   
 
• Afgørelse om tilbagebetaling af taxametertilskud og VEU-

godtgørelse for 5,4 mio. kr. (partshøring pågår).  
 

• Afgørelse om taxametertilskud og VEU-godtgørelse for ca. 5 mio. 
kr., hvor styrelsen har stævnet tidligere AMU-udbyder for manglen-
de tilbagebetaling af beløb.   
 

• Afgørelse om taxametertilskud og VEU-godtgørelse for ca. 6,5 mio. 
kr., hvor AMU-udbyder har stævnet styrelsen og krævet beløbet til-
bagebetalt.  
 

• Afgørelse om VEU-godtgørelse for ca. 6 mio. kr., hvor AMU-
udbyder er blevet stævnet af privat firma for manglende udbetaling 
af godtgørelse. Styrelsen har valgt at gå ind i sagen til fordel for 
AMU-udbyder.   

 
Den første sag forventes afsluttet ved årsskiftet, mens de tre øvrige sager 
skal behandles ved domstolene. Der er i 2017 berammet retsmøder ved 
by- eller landsretten, og Kammeradvokaten bistår styrelsen.   
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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 14: Status på VisKvalitet 

 
    

Materiale:  Notat om status på VisKvalitet.dk. 
  

Bemærkninger: Der blev på VEU-rådets møde i juni 2016 fremsat ønske 
om at få forelagt en status på arbejdet med VisKvali-
tet.dk på rådets møde i december 2016. 
 
Det bemærkes, at de nye fælles spørgsmål har været i 
drift siden 1. marts 2016, og at notatet beskriver de erfa-
ringer, der har været med de nye spørgsmål i perioden 1. 
marts til november 2016. Notatet beskriver endvidere 
anvendelsen af evalueringsresultaterne i tilsynet, lige-
som der gives en status for svarprocenter og redskabet 
Viseffekt, der rummer styrelsens redskab til effektmå-
ling i form af videntilvækstmålinger. Endelig gives en 
kort status for systemets drift. 
 

Behandling: Til orientering. 
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Orientering om status for Viskvalitet.dk  

VEU-rådet blev senest orienteret om status for Viskvalitet.dk i juni 2016. 

I nærværende notat følges der op på den seneste statusorientering, suppleret 
med oplysninger om udvikling i svarprocenter, som rådet har ytret interesse 
for, samt status for Viseffekt, udviklingsopgaver og drift. 

Nye fælles spørgsmål 
De nye fælles spørgsmål har været i drift siden 1. marts 2016. Spørgsmålene 
falder indenfor tre emner, kaldet kvalitetsdimensioner: Kursusudbytte, lære-
rens præstation og undervisningens form og indhold.  

I forhold til styrelsens målsætninger med indførelse af nye spørgsmål er de 
hidtidige erfaringer at 
 Der er meget få negative reaktioner på de nye spørgsmål og svarskala-

er, hvilket tages som tegn på, at kursisterne har kunnet svare uden væ-
sentlige problemer. 

 Det har krævet ekstra information at nye svarskalaer og svarskalaerne i
udvalgenes spørgsmål ikke vender ens i de konkrete spørgeskemaer, 
kursisterne får. Styrelsen vil arbejde for, at udvalgene forenkler og fo-
kuserer deres brug af spørgsmål. 

 Gennemsnittet af kursisternes vurderinger på de tre kvalitetsdimensio-
ner ligger generelt højt, når man ser på tværs af alle skoler, med vurde-
ringer på 8 ud af 10 point. Det svarer nogenlunde til niveauet fra tidli-
gere, der lå på 4 uf af 5. 

 Spredningen af evalueringsresultater mellem skoler er ikke øget væsent-
ligt med den nye svarskala og spørgsmål i forhold til det tidligere spør-
geskema, når udgangspunktet er enkeltskolers evalueringsresultater 
som helhed på de enkelte kvalitetsdimensioner. 

 De laveste 10 % af skolerne afviger kun omkring 5 % fra landsgen-
nemsnittet, målt på gennemsnit for hver kvalitetsdimension. I forhold 
til skoler med de bedste vurderinger fra kursisterne, klarer de lavest 
placerede 10 % af skolerne sig ca. 15 % dårligere.  
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Selvom resultaterne indikerer, at der ikke er opnået den større spredning, 
styrelsen havde ønsket med henblik på at anvendelse i tilsynsøjemed, tyder 
efterårets testscreening på, at screeninger af evalueringsresultater på skole-
niveau alligevel er anvendelige, og at en skole skal være opmærksom på ud-
sving, selvom de måtte synes små, fordi gennemsnitsvurderingerne rummer 
en blanding af gode og dårlige resultater. 
 
Viskvalitet.dk og screening i det risikobaserede kvalitetstilsyn 
I tilsynsplanen for 2016 er det besluttet at gennemføre en testscreening ved 
anvendelse af Viskvalitet.dk, med henblik på at bidrage med et koncept for 
anvendelse af evalueringerne herfra i den kvalitative del af styrelsens risiko-
baserede kvalitetstilsyn på AMU.  
I samspil med andre oplysninger om skolerne skal det give et mere dækken-
de billede af skolernes tilstand og præstation med henblik på at finde og 
forbedre skoler med de laveste vurderinger. 
 
I foråret 2016 er der på den baggrund udarbejdet koncept og model for 
screeninger med Viskvalitet.dk, og der er i efteråret gennemført screening 
på baggrund af et halvt års evalueringer: 1. marts til 31. august. Herefter er 
der i november blevet fulgt op på møder med tre udvalgte skoler, hvis kur-
sistevalueringer lå blandt de laveste 10 % i mindst én kvalitetsdimension. 
 
De foreløbige resultater er, at skolerne genkender og kan forklare, hvorfor 
kursisterne evaluerer dem lavt på f.eks. kursusudbytte. Screeningerne er med 
til at sætte fokus på skolens præstation og opfølgning, og styrelsens materia-
le og testtilsyn om evalueringsresultaterne har bidraget til at kvalificere sko-
lernes egen opfølgning og refleksion. 
 
På basis af en evaluering af forløbet og møderne med skolerne vil styrelsen 
tage stilling til anvendelse af evalueringsresultater i tilsynet fremover.   
 
Svarprocenter 
Rådet udtrykte på septembermødet 2016 bekymring for svarprocenterne i 
Viskvalitet.dk. Styrelsen udsendte derfor i slutningen af september brev til 
alle godkendte AMU-udbydere om emnet, og bad om, at skolerne var op-
mærksomme på at alle kursister skal tilbydes at evaluere i Viskvalitet.dk. 
 
Mange skoler har svarprocenter på 50 og derunder, hvilket ikke er accepta-
belt, heller ikke selvom kurser gennemføres under forhold, hvor der ikke er 
computere til rådighed. Systemet tilbyder også mulighed for at gennemføre 
evalueringerne på papir, med efterfølgende indscanning af resultater. 
 
Styrelsen har opgjort tallene for 2. kvartal 2016, hvor de nye spørgsmål er 
blevet anvendt i hele kvartalet, i forhold til samme kvartal med ”gamle” 
spørgsmål i 2015, og den samlede svarprocent er faldet fra 57,3 % til 55 %, 
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hvilket ikke er tilfredsstillende. Gennemsnitstallene rummer udsving fra 
skole til skole.  
 
På den baggrund og med afsæt i brevet til skolerne vil styrelsen i 2017 følge 
op. Emnet er derfor også bragt i forslag til styrelsens tilsynsplan for 2017. 
 
Viseffekt  
Modulet Viseffekt er en del af Viskvalitet.dk, hvor der kan foretages ef-
fektmålinger af kurser i form af den tilvækst i den viden, kursisterne opnår. 
Der måles før/ved kursusstart, efter kurset og evt. med en hukommelses-
måling 2-3 måneder efter kurset. Videntilvækstmålinger kan supplere evalu-
eringerne på Viskvalitet.dk. Viseffekt er et af de redskaber, der henvises til 
at anvende i puljen til kollektiv afkortning. Desuden arbejder HAKL inten-
sivt med systemet i forbindelse med omlægning til digital læring. 
 
Som led i understøttelse af bl.a. HAKLs arbejde med videntilvækstmåling 
og andre målinger på deres nye digitale uddannelser, er der også kommet ny 
funktionalitet til i Viseffekt. Der er bl.a. gennemført følgende: 
 
 Viseffekt er gjort funktionsdygtig igen med en opgradering 
 Der er tilføjet mulighed for, at der til hold kan stilles krav til at kursi-

sterne registrere sig med navn og e-mail. Oplysninger der efterfølgende 
kan ses af holdets oversigt samt i de analyser der foretages under insti-
tutionen. En funktion der gør det muligt for en lærer at identificere de 
enkelte kursisters svar, så værktøjet kan anvendes bedre i forhold til 
opfølgning med de enkelte kursister, samt i relation til visitation, og 
ved anvendelse af tests eller lignende som led i lærerens bedømmelse. 

 Viseffekt.dk er rettet til så det udover i Google Chrome også kan an-
vendes i Apples Safari browser.  For begge browseres vedkommende 
virker de grundlæggende funktioner i Viseffekt nu også på håndholdte 
enheder. 

 
Udviklingsopgaver 
Der arbejdes løbende på vedligeholdelse og udvikling af Viskvalitet.dk. 
Pt arbejdes der på et modul til at håndtere kursisternes evalueringer, når 
kurserne afholdes i et åbent værksted. Opgaven er at lette og forenkle gen-
nemførslen af evalueringer, når kursisterne gennemfører flere mål under det 
enkelte åbne værksted.  
 
Derudover anvendes der i 2017 ressourcer på at få forankret de nyligt af-
sluttede udviklingsopgaver hos skolerne. 
 
Teknisk status og information til brugerne 
Status på systemfejl 
I forbindelse med implementeringen af de nye fællesspørgsmål var det først 
muligt at analysere resultaterne, bl.a. med de nye kvalitetsdimensioner 2 uger 
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efter indførelse af de nye spørgsmål og svarskalaer.  I praksis viste det sig 
ikke at være et stort problem. 

De offentlige visninger af evalueringsresultater i Resultatoversigter fungere-
de ikke med data fra de nye fælles spørgsmål før udgangen af juni 2016, 
hvilket var udtryk for en prioritering af, at få analyserne, skolerne selv skulle 
foretage, på plads først.  
Udover at være ansigt udadtil for AMUs evalueringer, bruges resultatover-
sigterne af skolerne til de visninger af evalueringsresultater, der skal lægges 
på den enkelte skoles hjemmeside som følge af lov om gennemsigtighed og 
åbenhed i uddannelserne. 

Oppetid 
Viskvalitet.dk har haft en næsten fuld oppetid, med enkelte, tidligere nævnte 
systemfejl, men derudover har der været et par dage hvor Viskvalitet.dk blev 
fanget i et hacker angreb, (Ddos angreb, omtalt i medierne), som også ind-
fattede en hel del andre websites på nettet. Der er ikke konstateret sikker-
hedsbrist, men angrebet medførte ustabil drift i en kort periode. 

Løbende orientering af brugerne 
Brugerne på skolerne er løbende blevet orienteret om ændringer, problemer 
mv. via mailinglisten til Viskvalitet.dk samt fra forsiden af sitet. STIL fort-
sætter denne tjeneste i 2017. 

STUK har i januar 2017 planlagt at deltage i AMU-audit netværkets årsmø-
de med et oplæg om status for Viskvalitet.dk. På mødet forventes ¾ af de 
godkendte udbydere at deltage. 

Notatet er udarbejdet med bidrag fra STIL.
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Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 15. december 2016 

 
Punkt 15: Status på Efteruddannelse.dk 

 
    

Materiale:  Notat om status på Efteruddannelse.dk. 
  

Bemærkninger: Notatet indeholder dels en status på Projekt Bedre Ef-
teruddannelse.dk dels en status på den hotline, der blev 
etableret for Efteruddannelse.dk som opfølgning på tre-
partsaftalen fra august 2016. 
 
 

Behandling: Til orientering. 
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VEU-Rådet 

 
 

Status på projekt BedreEfterUddannelse.dk og 
hotline 

1 Projekt Bedre EfterUddannelse.dk og projektleve-
rance 1 

 

Idriftsættelse af projektleverance 1 er desværre forsinket med mere end 6 

måneder pga. utilfredsstillende kvalitet i leverancen. I sidste status til 

VEU-Rådet var det forventningen, at den første leverance var tilgængelig 

medio august 2016, men pga. mange fejl har STIL endnu ikke godkendt 

overtagelsesprøven fra udviklingsleverandøren. 

Projektleverance 1 omfatter en ny forside med de vigtigste funktioner for 

virksomhederne samt et nyt flow – en light version - for selvstændige og 

mindre virksomheder, hvor det bliver meget nemmere at tilmelde til et 

kursus og søge om godtgørelse.   

Leverancen blev leveret til test (1. overtagelsesprøve) hos STIL i maj 

måned som planlagt. I forbindelse med testen blev der fundet mange fejl 

- herunder flere kritiske fejl, og leverancen kunne derfor ikke opfylde de 

krav, som gælder for godkendelse af overtagelsesprøve jf. STIL’s kon-

trakt med udviklingsleverandøren. 

Den primære årsag til den utilfredsstillende kvalitet og lange leveringstid 

er ny bemanding hos udviklingsleverandøren og manglende indsigt i og 

forståelse for system og systemsammenhænge. Leverandøren har igang-

sat en række tiltag for at sikre, at de i kommende leverancer kan levere 

god kvalitet og i henhold til den aftalte plan.  

Udviklingsleverandør har udarbejdet en ny tidsplan for projektleverance 

1, og forventer idriftsættelse ultimo marts/primo april 2017. 

Som en del af planen tester STIL løbende fejlrettelser for at sikre frem-

drift og at kvaliteten i løsningen er tilfredsstillende. Siden sommerferien 

har STIL testet dele af løsningen 3 gange og kan konstatere, at kvaliteten 

er højnet væsentligt, idet antallet af nye fejl er begrænset. Det er aftalt, at 

STIL skal teste yderligere 4 gange inden idriftsættelsen.  

Fremdriften forløber planmæssigt. 
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Projektleverance 2 – optimering af tilmeldings- og ansøgningsflow - er 

sat i bero indtil videre, så leverandøren kan holde fuld fokus på leverance 

1. 

2 Status på Hotline  
Der er etableret en hotline for EfterUddannelse.dk i STIL som en del af 

kortbaneinitiativerne i 3 partsaftalen. 

Hotlinen gik i drift den 3. oktober 2016. Der er siden den 3. oktober og 

frem til og med 2. december registreret 1081 henvendelser.  

Grafen nedenfor viser hvem henvendelserne kommer fra (fra uge 48): 

 

Og grafen nedenfor viser, hvad henvendelserne drejer sig om (fra uge 

48): 
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2.1 Tilfredshedsmålinger 

Der gennemføres en tilfredshedsmåling af de henvendelser, som kom-

mer fra en mobiltelefon. Når opkaldet er afsluttet, modtager brugeren en 

sms med spørgsmål om, hvordan brugeren har oplevet den vejledning, 

som han/hun netop har fået. Vurderingen sker på en skala på 1-5 – hvor 

5 er meget tilfreds.  

Den gennemsnitlige vurdering for de sidste 2 uger (21/11-02/12) er på 

4,61. Svarprocenten er 17.   
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