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1. Dagsorden til VEU-rådets møde den 21. juni 2017 

 
    

Materiale:  Dagsorden til VEU-rådets møde den 21. juni 2017. 
  

Bemærkninger: Ingen. 
 
 

Behandling: Til godkendelse. 
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1 Godkendelse af dagsorden  

2 Meddelelser fra formanden 
• Høringer og udtalelser siden sidst (materiale vedlagt) 
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 Punkter til drøftelse og til beslutning - evt. med henblik på en udtalelse til under-
visningsministeren 
 

 

3 Temaer for UUL 2018 (materiale vedlagt) 5 

 Punkter til orientering og eventuel drøftelse  

4 Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2017 (materiale vedlagt) 
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5 Statistik på garantikurser (materiale vedlagt) 
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6 Præsentation af anbefalingerne fra ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse 
ved gruppens formand, Stina Vrang Elias. Herefter mulighed for at stille spørgsmål med en 
efterfølgende drøftelse i rådet. 
 

25 

7 VEU-centrenes regionale samspil (materiale vedlagt) 26 

8 Status for VisKvalitet (materiale vedlagt) 48 

9 Status på Efteruddannelse.dk (materiale vedlagt) 57 

10 Eventuelt  
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Sekretariatet 

Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

Til orientering 

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

Materiale: Oversigt med bilag over høringssvar og udtalelser i perio-
den 19. april – 14. juni 2017. 

Bemærkninger: Bilagene er løbende sendt til VEU-rådet til orientering. 

Behandling: Til orientering. 
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Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 19. april til 14. juni 2017 
 
 
Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 
09.05.17 VEU-rådets udtalelse om taksteftersynet 

på AMU 
Undervisningsministeren 17/04852-19 

19.05.17 VEU-rådets høringssvar over høring ved-
rørende bekendtgørelsesændringer om kol-
lektiv afkortning. 
 

Undervisningsministeriet 
/ STUK 

17/04852-20 
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Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til drøftelse og beslutning 

 
3. Temaer for UUL 2018  finansåret 2018 

 
    

Materiale:  VEU-rådsforelæggelse af temaer mv. for UUL 2018. 

  
Bemærkninger: Det fremgår, at temaerne for UUL 2018 bliver følgende: 

 
• Test og prøver i AMU 
• Udvikling af nye uddannelser med fokus på en klar, 

afgrænset beskrivelse af hvert delmål 
 

 VEU-rådet skal i henhold til AMU-lovens § 19 stk. 2 og 
4 høres om tilskud til de udviklingsaktiviteter, der 
igangsættes i 2018. 
  
De årlige temaer er en opfordring til efteruddannelses-
udvalgene om at fokusere udviklingsarbejdet mod ind-
satsområder, ministeriet i øvrigt arbejder for at fremme. 

De indholdsmæssige og finansielle rammer for UUL 
puljen 2018 vil pga. ekspertudvalgets igangværende 
arbejde være behæftet med usikkerhed. 

Styrelsen indstiller, at der fortsat skal udsendes en ind-
kaldelse til udvalgene om ansøgninger til UUL-puljen 
2018 for at sikre kontinuitet i undersøgelsen af behov 
for uddannelse og udvikling på området, men med for-
behold for evt. ændringer foranlediget af ekspertudval-
gets igangværende arbejde. 

Der er reserveret knap 22 mio.kr. til i Finanslovsforsla-
get for 2018. 

Indkaldelsen udsendes efter den foreløbige tidsplan 14. 
august 2018 med frist for ansøgninger 29. september 
2018.  

 

Behandling: Til drøftelse og beslutning 
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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 
18. maj 2017 
Sags nr.:17/06921 

 

 

Forberedelse af VEU-rådsforelæggelse af temaer mv. for UUL 2018 

VEU-rådet skal i henhold til AMU-lovens § 19 stk. 2 og 4 høres om til-
skud til udviklingsaktiviteter. I den forbindelse høres rådet hvert år om 
oplægget til årets UUL-pulje, herunder puljens temaer. 
 
De årlige temaer er tænkt som en opfordring til efteruddannelsesudvalgene 
om at fokusere deres udviklingsarbejde i retning af indsatsområder, mini-
steriet i øvrigt arbejder for at fremme. 
 
I lyset af ekspertudvalgets igangværende arbejde med udarbejdelse af for-
slag til ændringer på VEU-området, vil både de indholdsmæssige og finan-
sielle rammer for UUL puljen 2018 være behæftet med usikkerhed.  
 
Styrelsens indstilling er, at der fortsat skal udsendes en indkaldelse til ud-
valgene om ansøgninger til UUL-puljen 2018, der er reserveret knap 22 
mio.kr. til i Finanslovsforslaget for 2018, med henblik på at sikre kontinui-
tet i undersøgelsen af behov for uddannelse og udvikling på området, men 
med forbehold for de ændringer, der måtte komme, og som kan ændre 
rammer og vilkår for udvalgenes arbejde på området væsentligt.  
 
Indkaldelsen udsendes efter den foreløbige tidsplan 14. august 2018, med 
frist for ansøgninger 29. september 2018.  
 
På baggrund af ønske fra nogle af udvalgene om at kunne forberede ud-
viklingsarbejdet tidligere, udmeldes frist og temaer til udvalgene dog alle-
rede efter behandling på VEU-rådsmødet i juni 2018. 
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Temaer for UUL 2018 
Det foreslås, at temaerne for UUL 2018 bliver følgende: 
 
1. Test og prøver i AMU 

Temaet er en fortsættelse af de senere års tema om samme emne. 
Tendensen i evalueringen af uddannelsesindsatsen på AMU-området 
går i retning af, at den faglige indlæring i højere grad bliver testet, både 
løbende og som element i bedømmelsen ift. bevisudstedelsen. 
 
Senest er der blevet introduceret en obligatorisk afsluttende test i for-
søget med kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelser til de 
deltagere, der efter aftale mellem skole og arbejdsplads gennemfører 
på kortere tid end normeret. I Fri-institutionsforsøget er der tilsvaren-
de krav om, at skoler, der afkorter kursusvarigheden for grupper, ud-
arbejder og gennemfører afsluttende test. 
 
Udviklingen er begrundet i en efterspørgsel fra flere sider, om at ud-
dannelsesresultaterne måles mere håndfast, og at lærernes bedømmelse 
hviler på et grundlag, der i højere grad end i dag kan dokumenteres. 
 
Under temaet kan der ydes tilskud til udvalgenes udvikling af test og 
prøver til arbejdsmarkedsuddannelser, samt læreruddannelse i den for-
bindelse. Udviklingsopgaverne skal, hvor det er muligt, bygge videre 
på de erfaringer, der er indhentet via arbejdet med de afsluttende test 
til forsøget med kollektiv afprøvning, specielt med henblik på at ned-
bringe udgifterne væsentligt pr. udviklet test og læreruddannelse fra 
gennemsnitsniveauet på 25-30.000 kr. i forsøget med kollektiv afkort-
ning. 
 
Udvalgene, der ikke er med i forsøget med kollektiv afprøvning, op-
fordres til at samarbejde om udvikling og indhold i læreruddannelse i 
denne forbindelse, med inddragelse af de skoler og fagområder, der 
har særlige erfaringer med test og prøver. 
Det gælder især erfaringer fra jobområder med mange certifikatprøver, 
og udvalgsområder som HAKL med nye erfaringer indenfor fjernun-
dervisning og digital læring. 
 
I udviklingsarbejdet opfordres udvalgene til at anvende IT-systemer, 
der er kendt og brugbare på AMU, med henblik på at gøre udviklings-
arbejdet mere sammenligneligt og omkostningseffektivt. 

 
2. Udvikling og revision af uddannelser med fokus på en klar, af-

grænset beskrivelse af hvert delmål 
I Fri-institutionsforsøget og i forsøget med kollektiv afprøvning er det 
blevet klart, at de mest egnede arbejdsmarkedsuddannelser til afkort-
ning og til at dele op i mindre dele, er de arbejdsmarkedsuddannelser 
med klart afgrænsede og velbeskrevne delmål/ målepinde mv. 
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Styrelsen vurderer, at erfaringerne fra forsøgene allerede nu tyder på, 
at denne beskrivelsesform er velegnet til at formidle uddannelsens mål 
og indhold overfor virksomheder og deltagere, bl.a. fordi den giver en 
klar struktur i beskrivelsen i form af korte og klare sætninger med lave-
re lix-tal, end de beskrivelser, der fortsat er dominerende i dag. 
 
Temaet er en udløber af arbejdet med bedre målbeskrivelser for tre år 
siden. Under temaet ydes støtte til at fortsætte og videreudvikle denne 
måde at skrive målformuleringer på. Der kan gives tilskud til omskriv-
ning af eksisterende målformuleringer, og til at skrive målformulerin-
ger på denne måde til nye arbejdsmarkedsuddannelser.  
 
I vurdering af ansøgningerne vil styrelsen vil have særlig fokus på at 
støtte omskrivning og sammenlægning af beslægtede målformulerin-
ger, herunder specielt sammenskrivning af beslægtede målformulerin-
ger på tværs af udvalgsområder. 
 
Udvalget markerer i ansøgningen, hvilke af de ansøgte udviklingsop-
gaver der ansøges under temaet. 
 
Nye målformuleringer skal desuden anvendes i en eksempelsamling. 
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Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til orientering 

 
4. Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 2017 

    
Materiale:  Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. 

kvartal 2017. 
 

Bemærkninger: Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse er opgjort efter 1. kvartal 
2017. Efter 1. kvartal 2017 ligger aktiviteten på Ar-
bejdsmarkedsuddannelser (AMU) målt i årselever 7 pct. 
højere end aktiviteten efter 1. kvartal i 2016. Aktiviteten 
efter 1. kvartal udgør 21 pct. i forhold til det budgettere-
de på finansloven for 2017.  
 
Forbruget på AMU er efter 1. kvartal 2017 steget med 6 
pct. i forhold til samme periode sidste år. Samlet set 
udgør forbruget 22 pct. af det budgetterede på FL 2017.  
 
Forbruget af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og 
logi) udgør efter 1. kvartal 2017 15 pct. af det budgette-
rede på FL 2017 og er 5 pct. lavere end forbruget for 
samme periode i 2016. 
 
GVU-aktiviteten er faldet med 105 årselever i forhold til 
samme periode sidste år. Dette skyldes, at GVU’en pr. 
1. august 2015 blev nedlagt og derefter løbende er ble-
vet udfaset. 
 
På det almene område er der sket en stigning FVU i 1. 
kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016, mens 
der for AVU er sket et fald sammenlignet med samme 
periode sidste år. Omfanget af aktiviteten på ordblinde-
området er steget med 29 pct. sammenlignet med sam-
me periode sidste år. 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 
995 årselever efter 1. kvartal 2017. Dette svarer til en 
stigning på 33 pct. i forhold til samme periode sidste år. 
Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 1. 
kvartal svarer til 43 pct. af den budgetterede aktivitet på 
FL17. Aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet på FVU er 
øget med 27 pct. 
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På ordblindeområdet var aktiviteten på 109 årselever i 1. 
kvartal 2017, svarende til en stigning på 24 årselever 
eller 29 pct. i forhold til samme periode 2016. Aktivite-
ten efter 1. kvartal udgør 17 pct. af den budgetterede 
aktivitet på FL17. 
 
Aktiviteten på AVU udgjorde 4.630 årselever i 1. kvar-
tal 2017, hvilket svarer til et fald på 7 pct. i forhold til 
samme periode i 2016. Aktivitetsfaldet skal ses i lyset 
af, at tælledagen på AVU pr. 1. januar 2017 er rykket fra 
20 pct. inde i forløbet til 40 pct. inde i forløbet. Aktivite-
ten efter 1. kvartal 2017 svarer til 47 pct. af den budget-
terede aktivitet på FL17. 
 
 

Behandling: Til orientering 
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Undervisningsministeriet  

 
 

Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde efter 1. kvartal 2017 

Maj 2017 
 

Resume 
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
er opgjort efter 1. kvartal 2017.  
 
Efter 1. kvartal 2017 ligger aktiviteten på Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
målt i årselever 7 pct. højere end aktiviteten efter 1. kvartal i 2016. Aktiviteten 
efter 1. kvartal udgør 21 pct. i forhold til det budgetterede på finansloven for 
2017.  
 
Forbruget på AMU er efter 1. kvartal 2017 steget med 6 pct. i forhold til samme 
periode sidste år. Samlet set udgør forbruget 22 pct. af det budgetterede på FL 
2017. En del af stigningen i aktiviteten og forbruget kan tilskrives, at påsken lå 
placeret i 2. kvartal i 2017, mens den lå i 1. kvartal 2016. 
 
Forbruget af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) udgør efter 1. 
kvartal 2017 15 pct. af det budgetterede på FL 2017 og er 5 pct. lavere end 
forbruget for samme periode i 2016. 
 
GVU-aktiviteten er faldet med 105 årselever i forhold til samme periode sidste 
år. Dette skyldes, at GVU’en pr. 1. august 2015 blev nedlagt og derefter løbende 
er blevet udfaset. 
 
På det almene område er der sket en stigning FVU i 1. kvartal 2017 
sammenlignet med 1. kvartal 2016, mens der for AVU er sket et fald 
sammenlignet med samme periode sidste år. Omfanget af aktiviteten på 
ordblindeområdet er steget med 29 pct. sammenlignet med samme periode 
sidste år. 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 995 årselever efter 1. 
kvartal 2017. Dette svarer til en stigning på 33 pct. i forhold til samme periode 
sidste år. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret aktivitet) efter 1. kvartal svarer til 
43 pct. af den budgetterede aktivitet på FL17. Aktiviteten inkl. rekvireret 
aktivitet på FVU er øget med 27 pct. 
 
På ordblindeområdet var aktiviteten på 109 årselever i 1. kvartal 2017, svarende 
til en stigning på 24 årselever eller 29 pct. i forhold til samme periode 2016. 
Aktiviteten efter 1. kvartal udgør 17 pct. af den budgetterede aktivitet på FL17. 
 
Aktiviteten på AVU udgjorde 4.630 årselever i 1. kvartal 2017, hvilket svarer til 
et fald på 7 pct. i forhold til samme periode i 2016. Aktivitetsfaldet skal ses i lyset 
af, at tælledagen på AVU pr. 1. januar 2017 er rykket fra 20 pct. inde i forløbet til 
40 pct. inde i forløbet. Aktiviteten efter 1. kvartal 2017 svarer til 47 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL17. 
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 Side 2 af 10 

Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB ligger aktiviteten efter 1. kvartal 2017 på 21 pct. af det 
budgetterede på FL17, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til samme 
periode for 2016.  
 
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 fra EVE-gruppen ”Fælleskatalog”. 
Dette er sket, da deltagerbetalingen for kurserne i fælleskatalogerne er sænket ift. 
2016, så de er på niveau med de øvrige AMU-kurser. Derfor kan aktiviteten i 1. 
kvartal 2017 i den enkelte EVE-gruppe ikke sammenlignes fuldstændigt ift. 1. 
kvartal 2016.  
 
Som det fremgår af tabel 1, er aktiviteten, inden for FKB samlet set steget ift. 
samme periode for 2016. En del af forklaringen til aktivitetsstigningen kan ligge 
i, at påsken i år lå i 2. kvartal ift. sidste år, hvor den lå i 1. kvartal. Når der 
korrigeres for dette, ligger aktiviteten for 1. kvartal 2017 ca. på samme niveau 
som for 1. kvartal 2016. 
 

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

  
Budgetteret 
aktivitet FL 

2017 

Aktivitet 1. kvartal 
2017 (% af budget) 

Aktivitetsændring 
ifht. 1. kvartal 2016 i 

% 

IT-fag 16 29 (181%) - 
Sprogfag 0 0 (0%) 0% 
Almene fag 3 7 (237%) - 
"Organisatoriske" fag 325 100 (31%) 82% 
Teknisk-faglige og 
merkantile fag 5.083 1.091 (21%) 11% 

Individuel 
kompetenceafklaring 48 5 (11%) 0% 

AMU SOSU og pæd. 1.099 154 (14%) -1% 
Læse- skrive og regnekurser 
uden deltagerbetaling - - - 

I alt (inden for FKB) 6.574 1.390 (21%) 7% 
 

Anm.: En række fag har ændret EVE-gruppe, hvilket problematiserer sammenligningen ift. 
2016 inden for de enkelte EVE-grupper. 
  
 
Den samlede aktivitet på AMU efter 1. kvartal 2017 udgjorde således 1.390 
årselever, jf. tabel 1.  
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Hertil kommer aktivitet svarende til i alt 360 årselever på 6 ugers jobrettet 
uddannelse, 41 årselever vedrørende personer med videregående uddannelse samt 
320 årselever vedrørende øvrig rekvireret uddannelse, jf. tabel 2.  
 
Den samlede aktivitet på AMU (inkl. rekvireret) er steget med i alt 144 årselever i 
1. kvartal 2017 ift. samme periode for 2016 svarende til en stigning på 7 pct. Tabel 
2 viser, at udviklingen i den samlede aktivitet særligt kan tilskrives stigningen på 7 
pct. for ordinær aktivitet og 9 pct. for øvrig rekvireret aktivitet.  
En stor del af stigningen kan ligeledes tilskrives placeringen af påsken i 2017 ift. 
2016. 
 
    
Tabel 2: Aktivitet i årselever på EVE i alt inkl. 
rekvireret aktivitet   

  Aktivitet 1. kvartal 2017  
Aktivitetsændring ifht. 

1. kvartal 2016 
 

I alt EVE 2.112 7% 

Heraf ordinær aktivitet 1.390 7% 

Heraf 6 ugers jobrettet uddannelse 360 8% 

Heraf personer med en videregående 
uddannelse 41 0% 

Heraf øvrig rekvireret aktivitet 320 9% 

 
 
Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet VEU 
Inden for FKB er forbruget steget med 6 pct. sammenlignet med forbruget i 1. 
kvartal 2016, og forbrugsprocenten er på 22 pct. i forhold til det budgetterede på 
FL17, jf. tabel 3.  
 
Stigningen skal ses i sammenhæng med den generelt stigende aktivitet. Samtidig er 
der en række kurser, der har oplevet en takststigning ift. 2016, da taksterne til 
kurser, der i 2016 lå i EVE-gruppen ”Fælleskatalogerne” er steget. 
Ligeledes har placeringen af påsken i 2017 ift. 2016 også en stor betydning. 
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Tabel 3: Forbrug i mio. kr. – inden for FKB 

  

  
Budgetteret 

forbrug 
FL 2017 

Forbrug, 1. 
kvartal 2017 

(% af budget) 
Forbrugsændring 
ifht. 1. kvartal 2016 

   
IT-fag 1,3 1,0 (77%) -889% 
Sprogfag 0,0 0 (0%) 0% 
Almene fag 0,2 0,2 (83%) - 
"Organisatoriske" fag 26,0 3,0 (11%) 84% 
Teknisk-faglige og merkantile fag 406,7 99,9 (25%) 7% 
Individuel kompetenceafklaring 3,8 0,4 (10%) 0% 
AMU SOSU og pæd. 87,9 10,9 (12%) -4% 
Læse- skrive- og regnekurser uden deltagerbetaling - 0 (0%) - 
I alt (inden for FKB) 526,0 116 (22%) 6% 
Tabellen indeholder undervisningstaxameter (mio. kr.), eksklusiv deltagerbetaling. 

Anm.: En række fag har ændret EVE-gruppe, hvilket problematiserer sammenligningen ift. 
2016 inden for de enkelte EVE-grupper. 
 
Forbrug af VEU-godtgørelse 
Forbruget af VEU-godtgørelse efter 1. kvartal 2017 svarer til 15 pct. af det 
budgetterede på FL17, jf. tabel 4. Forbruget i 1. kvartal 2017 faldet med -5 pct. i 
forhold til samme periode sidste år. I kategorien kost & logi er forbruget steget 
med 6 pct. 
 
 
Tabel 4: Forbrug af VEU-godtgørelse i mio. kr. 

  Budgetteret forbrug 
FL 2017 

Forbrug, 1. kvartal 
2017  

(% af budget) 

Forbrugsændring ifht. 
2016 i % 

Godtgørelse 833,2 125,1 (15%) -7% 
Befordring 53,9 8,9 (17%) -2% 
Kost & logi 65,2 10,7 (16%) 6% 
I alt 952,3 144,7 (15%) -5% 
 
Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse (GVU) 
På GVU udgør den samlede aktivitet 28 årselever efter 1. kvartal 2017. Dette er 
105 færre årselever end i samme periode for 2016. Dette hænger sammen med, at 
GVU-uddannelsen blev lukket d. 1. august 2015 og er derefter løbende blevet 
udfaset. Personer med en GVU-plan kan gennemføre GVU’en frem til 1. august 
2021.  
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Tabel 5: GVU-aktivitet i antal årselever 
  Årselever 

  Inden for FKB 
1. kvartal 2017 

Uden for FKB 
1. kvartal 2017 

1. kvartal 1. kvartal 
2016 2017 

IT-fag 0 0 1 0 
"Organisatoriske" fag 1 0 2 1 
Teknisk-faglige og merkantile fag 10 17 62 27 
SOSU ÅU 0 0 5 0 
PAU ÅU 0 0 62 0 
I alt 11 17 133 28 
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Aktivitet på FVU  
I tabel 6-8 ses aktiviteten på FVU i 1. kvartal 2017 sammenlignet med aktiviteten i 
1. kvartal 2016. Aktiviteten er opgjort i antal årselever.  
 
For FVU har aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet i 1. kvartal 2017 været på 1.189 
årselever. Det er en stigning på 250 årselever eller 27 pct. i forhold til samme 
periode i 2016. Årseleverne i 1. kvartal 2017 er fordelt med 919 årselever i læsning, 
hvoraf 55 var årselever på FVU – Start, 230 årselever i matematik og 39 årselever 
har deltaget i screening af basale færdigheder, jf. tabel 6.  
 
  
Tabel 6: Aktivitet, inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  1. kvartal 2016 1. kvartal 2017 Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste år  

FVU – læsning 703 919 216 (31%) 

- heraf FVU - Start 16 55 39 (242%) 

FVU – matematik 210 230 20 (10%) 

Screening FVU 26 39 13 (50%) 

I alt FVU 939 1.189 250 (27%) 

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

 
Aktiviteten på FVU afholdt af driftsoverenskomstparter i 1. kvartal 2017 udgør 63 
pct. af den samlede aktivitet. Af tabel 7 fremgår det, at sprogcentre og 
folkeoplysningsforbund står for den største aktivitet blandt 
driftsoverenskomstparterne. Driftsoverenskomstparterne har øget deres antal af 
årselever på FVU med 41 pct. i forhold til samme periode i 2016, mens VUC’erne 
har øget antallet af årselever med 8 pct. 
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Tabel 7: Driftsoverenskomstparter inkl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 
  1. kvartal 1. kvartal Ændring  

  2016 2017 
ift. samme 

periode sidste 
år 

VUC 407 441 34 (8%) 

Driftsoverenskomstparter 531 747 216 (41%) 

- heraf Sprogcentre 229 310 81 (35%) 

- heraf folkeoplysning 199 319 120 (60%) 

- heraf erhvervsskoler 69 85 16 (23%) 

- heraf kommunale institutioner 11 7 -4 (-37%) 

- heraf daghøjskoler 17 22 4 (26%) 

- heraf private 6 5 -1 (-10%) 

I alt 939 1.189 250 (27%) 

 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet har udgjort 995 årselever i 1. kvartal 
2017. I forhold til 1. kvartal 2016 er der sket en stigning på 33 pct.. Antallet af 
årselever i 1. kvartal 2017 er fordelt med 792 årselever i læsning, hvoraf FVU – 
Start har haft 49 årselever, 170 årselever i matematik og 34 årselever deltog i 
screening af basale færdigheder, jf. tabel 8. Aktiviteten på FVU (ekskl. rekvireret 
aktivitet) i 1. kvartal 2017 svarer til ca. 43 pct. af den budgetterede aktivitet på 
FL17. 
 
  
Tabel 8: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – FVU 

  1. kvartal 2016 1. kvartal 2017 Aktivitetsændring ift. samme periode 
sidste år  

FVU – læsning 580 792 212 (36%) 

- heraf FVU - Start 14 49 35 (247%) 

FVU – matematik 145 170 25 (17%) 

Screening FVU 20 34 14 (70%) 

I alt FVU 746 995 249 (33%) 

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

 
 
Andelen af den samlede aktivitet på FVU, ekskl. rekvireret aktivitet, der er afholdt 
af driftsoverenskomstparter i 1. kvartal 2017 udgør 63 pct. Heraf er det 
sprogcentre og folkeoplysningsforbund, der står for den største aktivitet, jf. tabel 9. 
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Driftsoverenskomstparterne har øget deres aktivitet i årselever på FVU, ekskl. 
rekvireret aktivitet, med 48 pct. i forhold til 1. kvartal 2016, mens VUC’erne har 
øget antallet af årselever med 15 pct. 
 
Tabel 9: Driftsoverenskomstparter, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – 
FVU 
  1. kvartal  1. kvartal Ændring  

  2016 2017 ift. samme 
periode sidste år 

VUC 323 372 49 (15%) 

Driftsoverenskomstparter 422 623 201 (48%) 

- heraf Sprogcentre 216 291 75 (35%) 

- heraf folkeoplysning 137 248 111 (81%) 

- heraf erhvervsskoler 55 72 17 (31%) 

- heraf kommunale institutioner 6 3 -2 (-42%) 

- heraf daghøjskoler 2 3 0 (17%) 

- heraf private 6 5 -1 (-10%) 

I alt 746 995 250 (34%) 

 
 
Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne 
I tabel 10ses aktiviteten for ordblindeundervisning for voksne i 1. kvartal 2017 
sammenlignet med aktiviteten i 1. kvartal 2016, opgjort i antal årselever.  
 
På ordblindeområdet har aktiviteten været på 109 årselever i 1. kvartal 2017, 
svarende til en stigning på 24 årselever eller 29 pct. i forhold til samme periode i 
2016, jf. tabel 10. Aktiviteten i 1. kvartal 2017 udgør ca. 17 pct. af den 
budgetterede aktivitet på FL17. Stigningen i aktiviteten på ordblindeundervisning 
bryder med tendensen de seneste år, hvor aktiviteten har været faldende.  
 
  
Tabel 10: Aktivitet i årselever – Ordblindeundervisning for voksne 

  1. kvartal 2016 1. kvartal 2017 Aktivitetsændring ift. 
samme periode sidste år  

I alt 84 109 24 (29%) 

 
 
På ordblindeområdet står driftsoverenskomstparterne for 56 pct. af den samlede 
aktivitet målt i årselever i 1. kvartal 2017. Heraf er det særligt 
folkeoplysningsforbund, der står for en stor del af aktiviteten. Således er 86 pct. af 
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aktiviteten hos driftsoverenskomstparterne afholdt på folkeoplysningsforbund. 
Driftsoverenskomstparterne har oplevet en øget aktivitet på 37 pct. i forhold til 
samme periode i 2016, mens VUC’erne har øget deres aktivitet med 19 pct. i 
samme periode, jf. tabel 11. 
 
Tabel 11: Driftsoverenskomstparter på Ordblindeundervisning for voksne, i 
årselever 
  1. kvartal 1. kvartal Ændring  

  2016 2017 ift. samme periode sidste 
år 

VUC 40 47 8 (19%) 

Driftsoverenskomstparter 44 61 17 (37%) 

- heraf sprogcentre 3 3 1 (20%) 

- heraf folkeoplysning 35 52 17 (49%) 

- heraf erhvervsskoler 3 3 -1 (-21%) 

- heraf kommunale institutioner 2 1 -1 (-42%) 

- heraf daghøjskoler 0 0 0 (31%) 

- heraf private 1 1 0 (24%) 

I alt 84 108 24 (29%) 

 
 
 
Aktivitet på almen voksenuddannelse (AVU) 
Af tabel 12 fremgår aktiviteten på almen voksenuddannelse (AVU).  
 
Aktiviteten på AVU udgjorde 4.630 årselever i 1. kvartal 2017, hvilket svarer til et 
fald på 7 pct. i forhold til samme periode i 2016. Aktiviteten i 2017 svarer til ca. 47 
pct. af den budgetterede aktivitet på FL17.  
 
Aktivitetsfaldet skal ses i lyset af, at tælledagen på AVU pr. 1. januar 2017 er 
rykket fra 20 pct. inde i forløbet til 40 pct. inde i forløbet. 
 
        
Tabel 12: Aktivitet, ekskl. rekvireret aktivitet, i årselever – Almen 
voksenuddannelse (AVU) 

  
1. kvartal 2016 1. kvartal 2017 Aktivitetsændring 

ift. samme periode 
sidste år      

I alt 4.980 4.630 -350 (-7%) 
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Tabel 13 viser fordelingen mellem kernefag og tilbudsfag på AVU. I 1. kvartal 
2017 har aktiviteten på kernefag udgjort 98 pct. af den samlede aktivitet på AVU, 
mens aktiviteten på tilbudsfag udgjorde 2 pct. af den samlede aktivitet på AVU. I 
forhold til samme periode for 2016 er den forholdsvise andel af 
tilbudsfagsaktiviteten ændret med 1 procentpoint i 1. kvartal 2017. 
 
Tabel 13: Fordeling mellem kernefag og tilbudsfag på almen 
voksenuddannelse (AVU) 

  Antal årselever på 
kernefag 

Antal årselever på 
tilbudfag 

Kernefag andel af 
avu-aktivitet (%) 

Tilbudsfag 
andel af  

avu-aktivitet 

1. kvartal 2016 4.907 73 99% 1% 

1. kvartal 2017 4.540 90 98% 2% 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til orientering 

 
5. Statistik på garantikurser 

 
    

Materiale:  Oversigt over garantikurser i AMU fra 1. oktober 2016 
til 31.marts 2017. 
 
  

Bemærkninger: Det er tidligere aftalt, at denne statistik udsendes til ori-
entering 2 gange årligt. 
 
Garantikurser er kurser, som giver en garanti for, at kur-
set afholdes med mindst en deltager på det annoncerede 
tidspunkt og på det anførte sted. 
 
Hovedresultatet af udtrækket er, at der i perioden har 
været udbudt 8.514 garantikurser, som svarer til ca. 24 
% af det samlede antal udbudte arbejdsmarkedsuddan-
nelser. 
 
 

Behandling: Til orientering  
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Oversigt over garantikurser i AMU for perioden 1.10.2016 til 31.3.2017 

 

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 oktober 2016. Nu har ministeriet og STIL igen lavet 
et dataudtræk fra Efteruddannelse.dk, der viser omfanget af garantikurser i AMU fra den 1. oktober 2016 
og frem til udtræksdato 31. marts 2017.  

Udtrækket omfatter alle udbudte garantikurser i perioden 1/10 2016 - 31/3 2017, samt omfanget af de 
annoncerede garantikurser på Efteruddannelse.dk fra den 31/3 2017 og frem.  

Hovedresultatet af udtrækket er, at der i perioden har været udbudt 8.514 garantikurser, svarende til ca. 
24 % af det samlede antal udbudte arbejdsmarkedsuddannelser.  

Til sammenligning viste opgørelsen fra oktober 2016, som omfattede foregående 6 måneder, at garanti-
kurserne ligeledes udgjorde ca. 24 %.  

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 8,9 kursister på de faktisk gennemfør-
te garantikurser.  

Til sammenligning viste opgørelsen fra oktober 2016, som omfattede foregående 6 måneder, at der i 
gennemsnit var 7,5 kursister på de faktisk gennemførte garantikurser. 

Fra den 31/3 2017 og frem er der annonceret 6.573 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. 
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Tabel 1. Overblik over udbudte og annoncerede garantikurser 

  
Udbudte Annoncerede 

1/10 2016 - 31/3 2017 Fra 31/3 2017 og frem 
Garantikurser 8.514 6.573 
Arbejdsmarkedsuddannelser i alt 35.542 25.852 
Garantikursers procentvise andel  24,0% 25,4% 
Kilde: STIL april 2017 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. 

 

Tabel 2: Antal kursister på de faktisk gennemførte garantikurser 

  

Annonceret mini-
mum deltagerantal 
total og gennem-

snitsligt 

Antal kursister total 
og gennemsnitsligt 

6.001 garantikurser i perioden 1/10 2016 - 31/3 2017 17.927 53.122 
Gennemsnit antal kursister pr. garantikursus 3,0 8,9 
Kilde: STIL april 2017 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.  
 
Kolonnen med annonceret deltagerantal viser, hvad AMU-udbyderne har angivet som minimum deltagerantal (totalt set og i gen-
nemsnit) i deres annoncering af kurserne. Kolonnen yderst til højre viser, hvor mange kursister der reelt har været på de faktiske 
gennemførte kurser. 

 

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

  

Annonceret mini-
mum deltagerantal 

total 
Antal kursister total 

26.488 AMU i perioden 1/10 2016 - 31/3 2017 205.206 282.592 
Gennemsnit antal kursister pr. uddannelse 7,7 10,7 
Kilde: STIL april 2017 på baggrund af data fra EfterUddannelse.dk 
 
Tabellen er opgjort pr. enkelt arbejdsmarkedsuddannelse. Såfremt en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser indgår i et for-
løb/struktur/kviknummer, tæller hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse med. Udbudte garantikurser med 0 tilmeldte, som reelt ikke 
gennemføres, indgår ikke i tabellen.  
 
Kolonnen med annonceret deltagerantal viser, hvad AMU-udbyderne har angivet som minimum deltagerantal (totalt set og i gen-
nemsnit) i deres annoncering af kurserne. Kolonnen yderst til højre viser, hvor mange kursister der reelt har været på de faktiske 
gennemførte kurser. 
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Note: Der er udbudt 1 garantikursus indenfor Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser, som ikke kan 
placeres på udvalg.  

 

 

Note: Der er udbudt 1 garantikursus indenfor Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser, som ikke kan 
placeres på udvalg. Derudover er der 15 kurser indenfor Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser, som 
ikke kan placeres på udvalg under udbudte arbejdsmarkedsuddannelser i alt. 

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 224 2,6% 57 0,9%
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 3.014 35,4% 1383 21,0%
IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 1.536 18,0% 1082 16,5%
Individuel kompetencevurdering 286 3,4% 390 5,9%
Industriens Fællesudvalg 48 0,6% 14 0,2%
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-
Kødbranchen 51 0,6% 7 0,1%
Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 62 0,7% 38 0,6%
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 45 0,5% 22 0,3%
Pædagogiske Område og Social og 
Sundhedsområdet 48 0,6% 22 0,3%
ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg 103 1,2% 244 3,7%
Tekniske Installationer og Energi 61 0,7% 61 0,9%
Transporterhvervets UddannelsesRåd 2.988 35,1% 3221 49,0%
Træets Efteruddannelser 47 0,6% 32 0,5%
AMU total 8.513 100,0% 6.573 100,0%
Kilde: STIL april 2017 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
1/10 2016 - 31/3 2017 Fra 31/3 2017 og frem

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri
224 2.554 8,8%

Handel, Administration, 
Kommunikation og Ledelse 3.014 10.031 30,0%
IF & MI - Svejsning og 
fyringsteknik 1.536 5.468 28,1%
Individuel kompetencevurdering 286 768 37,2%
Industriens Fællesudvalg 48 2.124 2,3%
Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-
Konditor-Kødbranchen 51 774 6,6%
Mejeri- og Jordbrugets 
Efteruddannelsesudvalg 62 1.238 5,0%
Metalindustriens Uddannelsesudvalg 45 1.620 2,8%
Pædagogiske Område og Social og 
Sundhedsområdet 48 1.027 4,7%
ServiceErhvervenes 
Efteruddannelsesudvalg 103 1.206 8,5%
Tekniske Installationer og Energi 61 801 7,6%
Transporterhvervets 
UddannelsesRåd 2.988 7.777 38,4%
Træets Efteruddannelser 47 139 33,8%
AMU total 8.513 35.527 31,3%

Tabel 5. Udbudte garantikurser og arbejdsmarkedsuddannelser i perioden 01.10.2016 - 31.03.2017

EUU Antal udbudte garantikurser Antal udbudte 
arbejdsmarkedsuddannelser i alt

Garantikursers andel af 
arbejdsmarkedsuddannelser i alt
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til orientering 

 
6. Præsentation af VEU-ekspertgruppens anbefalinger 

 
    

Materiale:  Mundtlig 
 
  

Bemærkninger: Oprindelig var det planlagt at have en temadrøftelse på 
dette møde om anbefalingerne fra ekspertgruppen for 
voksen-, efter- og videreuddannelse, men da gruppens 
anbefalinger først forelå den 13. juni, så har forretnings-
udvalget i stedet bedt formanden for ekspertgruppen, 
Stina Vrang Elias, om at præsentere anbefalingerne. 
 
Præsentationen er planlagt til at vare 15 minutter, hvor-
efter der vil være mulighed for at stille opklarende 
spørgsmål med en efterfølgende kort generel drøftelse i 
rådet.  
 
Rådet vil i efteråret have en temadrøftelse om anbefa-
lingerne fra ekspertgruppen for voksen-, efter- og vide-
reuddannelse. 
 
Ekspertgruppens rapport ”Nye kompetencer hele livet” 
kan findes på nedenstående link: 
 
http://uvm.dk/-
/media/filer/uvm/udd/voksne/pdf17/jun/170613-nye-
kompetencer-hele-livet.pdf?la=da 
 
 
 

Behandling: Til orientering  
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til orientering 

 
7. VEU-centrenes regionale samspil 

 
    

Materiale:  • Notat om VEU-centrenes regionale samspil i 2016 
• Bilag til notat om VEU-centrenes regionale samspil 
 
 

Bemærkninger: Afrapporteringerne for 2016 viser, at det regionale sam-
spil fortsat forbedres.  
 
Alle VEU-centre har således i 2016 nået de opsatte mål 
for de tre indikatorer. 
 
I 2015 havde 12 af VEU-centrene opnået de opsatte mål, 
mens ét VEU-center ikke havde opnået fuldt point for 
indikatoren om det strategiske samarbejde.  
 
Særligt vurderes samarbejdet med beskæftigelsesaktø-
rerne at være veletableret, men der er også sket en posi-
tiv udvikling i forhold til samarbejdet med aktører på 
erhvervsområdet.  
 
Det kan dog fortsat nogle steder kræve en stor indsats at 
få et samarbejde etableret med fx de regionale væksthu-
se. 
 
 

Behandling: Til orientering  
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Kontor for 
Voksenuddannelse og 
Overgange 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
2. juni 2017 
Sags nr.:17/02664-8 

 

 

VEU-centrenes regionale samspil 2016 

Dette notat beskriver VEU-centrenes regionale samspil i 2016 baseret på 
VEU-centrenes afrapporteringer af udviklingskontrakten for 2016, hvor 
resultatmål 3 omhandler samspillet mellem VEU-indsatsen og den regio-
nale erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette samspil vil i notatet blive 
omtalt som det regionale samspil.  
 
Resultatmål 3 lyder: ”VEU-centret samarbejder med relevante aktører 
inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalifice-
ring af beskæftigede og ledige”.  
 
Resultatmålet opgøres ved hjælp af tre indikatorer: 
 
• Indikator 3.1 Der er et lokalt og regionalt samarbejde mellem VEU-

centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurde-
ring og uddannelse af ledige og om aktuelle udfordringer og analy-
ser. 

Målet vil være opfyldt, når VEU-centret samarbejder med alle jobcentre i dæk-
ningsområdet, samt med det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), det regionale 
arbejdsmarkedskontor (AMK) og relevante fagforeninger og a-kasser. Der vil 
herunder være fokus på samarbejde om udbud af AMU-forløb til ledige på 6 
ugers jobrettet uddannelse samt på fælles indsatser og analyser om regionale 
kompetenceudfordringer mv. 

 

• Indikator 3.2 Der samarbejdes med lokale og regionale aktører på 
erhvervsområdet om gennemførelse af konkrete projekter og/eller 
analyser, der fremmer vækst og beskæftigelse i VEU-centrets dæk-
ningsområder. 

Målet vil være opfyldt, når VEU-centret samarbejder med det regionale vækst-
hus og med mindst halvdelen af kommunernes erhvervsserviceenheder i dæk-
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ningsområdet. Der vil endvidere være fokus på, at VEU-centret indgår i sam-
arbejde med lokale erhvervsråd e.lign., og samarbejder med de regionale vækstfo-
ra om planlægning og gennemførsel af konkrete projekter og/eller analyser.  

 

• 3.3 VEU-centret indgår i tiltag og fora mv., som resulterer i strategi-
ske drøftelser om det regionale samspil mellem erhvervs-, beskæfti-
gelses- og uddannelsesområdet.  

Målet vil være opfyldt, når VEU-centret bidrager til, at VEU-indsatsen tæn-
kes ind som en del af de(n) regionale strategi(er) på erhvervs- og beskæftigelses-
området. Der vil desuden blive lagt vægt på, at VEU-centret indgår samar-
bejdsaftaler e.lign. med aktørerne i erhvervs- og beskæftigelsessystemet med kon-
krete koordinerede tiltag og målsætninger, der fremmer regional vækst og beskæf-
tigelse. 

Afrapporteringerne for 2016 viser, at det regionale samspil fortsat for-
bedres. Alle VEU-centre har således i 2016 nået de opsatte mål for de tre 
indikatorer. I 2015 havde 12 af VEU-centrene opnået de opsatte mål, 
mens ét VEU-center ikke havde opnået fuldt point for indikatoren om 
det strategiske samarbejde. Særligt vurderes samarbejdet med beskæfti-
gelsesaktørerne at være veletableret, men der er også sket en positiv ud-
vikling i forhold til samarbejdet med aktører på erhvervsområdet. Det 
kan dog fortsat nogle steder kræve en stor indsats at få et samarbejde 
etableret med fx de regionale væksthuse. 
 
Metodiske udfordringer 
Som nævnt tager notatet udgangspunkt i VEU-centrenes egne indrap-
porteringer om det regionale samspil. Ligesom tidligere år er der en vis 
forskel mellem VEU-centrene med hensyn til både hvad, der forstås som 
VEU-centres deltagelse i regionale projekter, og hvordan disse indrap-
porteres.  
 
Dette skaber en række metodiske udfordringer i forhold til behandlingen 
af de indkomne oplysninger, og notatet skal derfor ikke læses som en 
facitliste. Derimod giver notatet en indikation af retningen for VEU-
centrenes regionale samspil i 2016 og udviklingen i forhold til tidligere år 
på baggrund af VEU-centrenes egne indrapporteringer. 
 
Ligesom sidste år er der ikke påført budgetter for de enkelte projekter, 
som VEU-centrene deltager i, i bilag 1. Projekternes budgetter er und-
ladt, da der er stor forskel på, hvordan og med hvilket budget VEU-
centrene indrapporterer et VEU-center projekt. Angivelsen af budget for 
et projekt kan således være misvisende i forhold til, hvor mange pro-
jektmidler VEU-centret reelt har andel i.  
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Hvem samarbejdes der med og hvordan? 
Det regionale samspil foregår fortsat på mange forskellige niveauer og 
med mange forskellige regionale aktører. Der er forskellige former for 
samarbejder, hvor VEU-centrene indgår i roller som strategisk partner, 
projektholder, projektpartner eller har en rådgivende funktion. I nogle 
projekter er VEU-centrene direkte involveret og i andre, er de involveret 
gennem partsskolerne, og der er samarbejdsformer, der er formelle, og 
andre, der er uformelle og mere ad hoc prægede. Derudover kan samar-
bejdet tage form af egentlige projekter, netværk, analyseindsatser mv.  
 
VEU-centrene har, ligesom tidligere år, mulighed for at udpege tilfor-
ordnede uden stemmeret til deres Centerråd for at understøtte et tættere 
samarbejde med regionale aktører på erhvervs-, beskæftigelses- og ud-
dannelsesområdet. Flere VEU-centre har i dag tilforordnede i deres Cen-
terråd fra f.eks. Regionsråd, RAR, jobcentre mv. 
 
Nedenstående figur viser fordelingen af VEU-centrenes primære regio-
nale samarbejdspartnere i perioden 2012-2016.  
 
Figur 1: VEU-centrenes samarbejdspartnere 2012-2016 
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** Arbejdsmarkedskontorer, oprettet i 2015 
 
Figuren viser, at alle VEU-centre har etableret et samarbejde med de 
regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), arbejdsmarkedskontorerne (AMK), 
a-kasser og fagforeninger og regioner/vækstfora, hvilket også var tilfæl-
det i 2015. I VEU-centrenes kontrakter for 2016-2017 blev der sat fokus 
på at styrke samarbejdet med aktører på erhvervsområdet, med et kon-
krete måltal om, at VEU-centrene skulle samarbejde med mindst halvde-
len af kommunernes erhvervsserviceenheder i deres dækningsområde. 
Alle VEU-centrene er kommet helt i hus med dette mål, hvorfor de alle 
samarbejder med kommunale erhvervsserviceenheder i et eller andet 
omfang. 
 
I 2016 har 10 VEU-centre samarbejde med de regionale væksthuse, 
modsat ni VEU-centre i 2015. Figuren viser en stigning i samarbejdet 
med brancheforeninger fra to VEU-centre i 2015 til syv VEU-centre i 
2016, hvilket kan skyldes det forstærkede fokus på erhvervsaktører i kon-
trakterne for 2016-2017.  
 
Udviklingen i forhold til antallet af VEU-centre, der samarbejder med 
arbejdsgiverorganisationer og erhvervsakademier m.fl. har været stabil de 
seneste år, med syv VEU-centre, der samarbejder med arbejdsgiverorga-
nisationer og otte VEU-centre, der samarbejder med erhvervsakademi-
erne.  
 
Det har sædvanligvis været aktørerne på beskæftigelsesområdet der har 
været stærkt repræsenteret blandt VEU-centrenes primære samarbejds-
partnere, om bl.a. understøttelse af udbud af AMU-forløb til ledige på 6 
ugers jobrettet uddannelse. I 2016 er samarbejdet med lokale erhvervsak-
tører i højere grad også blevet etableret jf. øget fokus i kontrakterne, 
hvor der bl.a. samarbejdes om fælles indsatser for at imødekomme lokale 
virksomheders behov. Derudover samarbejder alle VEU-centrene med 
aktører på erhvervsområdet om f.eks. videndeling, finansiering og op-
samling på analyser og fælles projekter på regionalt niveau. 
 
I 2016 er det derudover lykkes samtlige VEU-centre at deltage i formali-
serede samarbejder med lokale og regionale aktører om mere strategiske 
drøftelser med henblik på at styrke samspillet mellem erhvervs-, beskæf-
tigelses- og uddannelsesområdet. 
 
Hvilke midler og emner samarbejdes der om? 
Dette afsnit omhandler de større regionale projekter, som VEU-centrene 
deltager i.  
 
I henhold til VEU-centrenes egne afrapporteringer har de i 2015 deltaget 
i 34 større samarbejdsprojekter enten som projektholder eller projekt-
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partner, hvilket er stort set det samme antal som i 2016. Antallet af pro-
jekter var højere i 2014 og 2013, men dette udsving skal nok ses i forhold 
til, at nogle projekter kan blive indrapporteret eller indskrevet som et 
projekt det ene år, men som flere delprojekter året efter jf. de metodiske 
udfordringer. Bl.a. blev det store socialfondsprojekt i Region Midtjylland 
KompetenceMidt 2.0 i 2014 indskrevet som flere delprojekter, hvorimod 
det i 2015 er indskrevet som ét overordnet projekt.  
 
Nedestående figur 2 viser projekterne opdelt på den primære finansie-
ringskilde.  
 
Figur 2: Fordeling af projekter i 2016 på primær finansieringskilde 

 
 
14 af projekterne er primært finansieret af EU’s Socialfond. Syv af pro-
jekterne er finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udvik-
lingspulje (TUP), mens 5 projekter er finansieret af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering (STAR), som primært har fokus på opkva-
lificering og vejledning af ledige og et tæt samarbejde med jobcentrene. 
Tre af projekterne er primært finansieret af EU’s Regionalfond, og to er 
primært finansieret af regionsmidler. Til slut er der ét projekt, der er fi-
nansieret af jobcentre, ét der er finansieret af AMK og ét, der er selvfi-
nansieret.  
 
Figur 3 viser fordelingen af antallet af projekter pr. projektemne. I 2016 
har størstedelen af projekterne omhandlet ledige, herunder særlige ind-
satser for ledige flygtninge og indvandrer, samt rådgivning og vejledning 
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af virksomheder og medarbejdere. Der er en tydelig stigning i antallet af 
projekter, der omhandler ledige i forhold til i 2015. Denne forskel skyl-
des bl.a., at VEU-centrene i 2016 er blevet involveret i en del projekter 
finansieret af STAR, som er understøttet af det forholdsvis tætte samar-
bejde, som alle VEU-centrene har med arbejdsmarkedskontorerne 
(AMK). Derudover er der en lille stigning i antallet af projekter, der fo-
kuserer på RKV/IKV.  
 
Der er et fald i antallet af projekter, der omhandler ”Uddannelsesleve-
rance og (fremtidige) kompetencebehov” fra 2015 til 2016, men dette 
skal ses i forhold til, at der er en stigning i antallet af projekter der om-
handler emnet ”Fra ufaglært til faglært”. Derudover er der et fald i antal-
let af projekter, der omhandler ”Skabelse af motivation til uddannelse” 
 
Projekterne under ”Fleksibel afholdelse og digitalisering af undervisning” 
og ”Dokumentation af læringsudbytte” er alle projekter under Under-
visningsministeriets Tværgående Udviklingspulje.   
 
Figur 3: Fordeling af antal projekter pr. projektemne 

 
 
 
Hvis man ser på fordelingen af projekter på emner i forhold til procent 
af det samlede antal projekter, som vist i figur 4, så viser det stort set 
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men for at bevare overblikket, er de blevet indplaceret på det emne, som 
er mest dominerende i projektet.  
 
 
 
 
Figur 4: Fordeling af projekter i procent på emner for 2012-2016 
 

 
 
 
VEU-centrenes regionale samspil i de enkelte regioner 
Dette afsnit sammenfatter kort kendetegnene ved VEU-centrenes regio-
nale samspil opdelt i de fem regioner. Siden VEU-centrene blev oprettet 
er der sket store forbedringer i den måde, VEU-centrene regionalt spiller 
sammen med hinanden og andre relevante aktører på uddannelses-, er-
hvervs- og beskæftigelsesområdet. De regionale samarbejdsprojekter står 
beskrevet i bilag 1. 
 
Region Hovedstaden 
I Region Hovedstaden ligger VEU-center Hovedstaden og Bornholm og 
VEU-center Nordsjælland.  
 
De to VEU-centre samarbejder med alle jobcentre i regionen – for 
VEU-center Nordsjælland sker det bl.a. gennem Uddannelsesforum 
Nordsjælland, hvor fokus bl.a. er på, at aftale en fælles indsats for for-
skellige grupper af ledige, og hvordan udbuddet af 6-ugers jobrettet ud-
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dannelse kan understøtte dette. For VEU-center Hovedstaden og Born-
holm sker det bl.a. gennem det Uddannelsesforum Hovedstaden. Der-
udover har begge VEU-centre tætte samarbejder med flere a-kasser og 
fagforeninger. Begge VEU-centre har desuden etableret samarbejde med 
både AMK Øst og herigennem med relevante RAR, og deltager i flere 
årlige møder med AMK Øst. 
 
Begge VEU-centre har etableret samarbejde med flere af erhvervsser-
viceenhederne i deres dækningsområde, som bl.a. er resulteret i net-
værksmøder og samarbejder om at kunne imødekomme virksomheder-
nes efterspørgsel på arbejdskraft. VEU-centrene samarbejder med 
Væksthus Hovedstaden om socialfondsprojektet ”Vækst via ledelse”, 
hvor først ledere kompetenceudvikles og dernæst afdækkes kompetence-
behov og igangsættes uddannelse for grupper af deres medarbejdere.  
 
VEU-centrene har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Region 
Hovedstaden, for at øge samarbejdet med fokus på en mere sammen-
hængende indsats for at imødekomme arbejdsmarkedets behov, og de 
har bl.a. bidraget til udvikling af to regionsprojekter, med fokus på kom-
petence forsyning til virksomheder. De to VEU-centre har et forholds-
vist tæt indbyrdes samarbejde om det regionale samspil. 
 
Region Sjælland 
I Region Sjælland ligger VEU-center Vestsjælland og VEU-center Øst og 
Øerne. De to VEU-centre har et godt internt samarbejde, hvilket bl.a. 
kommer til udtryk ved, at der arbejdes ud fra en fælles strategi for sam-
arbejdet med regionale erhvervs- og beskæftigelsesaktører. 
 
De to VEU-centre samarbejder med alle jobcentrene i region Sjælland. 
Samarbejdet sker bl.a. gennem Uddannelsesforum Øst og Øerne og Ud-
dannelsesforum Vestsjælland, hvor jobcentrene i området, samt VEU-
center sekretariaterne mødes fast tre-fire gange årligt. Fokus er bl.a. på, at 
aftale en fælles indsats for forskellige grupper af ledige, og hvordan ud-
buddet af 6-ugers jobrettet uddannelse kan understøtte dette.  
 
VEU-centrene har flere årlige møder med AMK Øst, der understøtter 
arbejdet, og der eksisterer fortsat en samarbejdsaftale mellem RAR, Re-
gion Sjælland/Vækst forum og de to VEU-centre.  
 
Begge VEU-centre samarbejder med kommunale erhvervsserviceenhe-
der. VEU-center Vestsjællands samarbejde med erhvervsserviceenheder-
ne har indtil videre resulteret i et styrket samarbejde med fokus på SMV-
segmentets behov og ønsker på baggrund af COWI rapporten ”Ar-
bejdsmarkedsmæssige konsekvenser af offentlige infrastrukturprojekter 
på Sjælland”. VEU-center Øst og Øerne har bl.a. gennemført en survey 
med erhvervschefer for de 10 erhvervsserviceenheder for på den bag-
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grund at øge muligheden for at etablere gode samarbejdsrelationer i 
2017. 
 
De to VEU-centre har både en samarbejdsaftale med Vækstforum Sjæl-
land og det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, samt med Væksthus 
Sjælland, med fokus på i tættere dialog at understøtte væksten i Region 
Sjælland. Derudover deltager begge VEU-centre i flere større social-
fondsprojekter. VEU-center Vestsjælland er også repræsenteret i regions-
tiltaget ”QuickStart”, som i 2016 er overgået til et aktivt strategisk dialog-
forum, som har til formål at afdække og skabe udviklingsinitiativer, der 
understøtter anlægsinvesteringer i regionen.  
 
 Region Syddanmark 
I Region Syddanmark ligger VEU-center Fyn, VEU-center Syd, VEU-
center Vest og VEU-center Trekantområdet.  
 
De fire VEU-centre har et godt, internt samarbejde, hvilket bl.a. kommer 
til udtryk ved, at der fortsat arbejdes ud fra en samlet strategi for VEU-
centrene i forhold til samarbejdet med relevante regionale aktører.  
 
VEU-centrene har indgået en formel samarbejdsaftaler med RAR Sydjyl-
land og RAR Fynd i forhold til at understøtte væksten i region Syddan-
mark via kompetenceudvikling i virksomhederne. Derudover er VEU-
centrene tilforordnet RAR Sydjylland og RAR Fyn, hvilket indebærer 
bidrag til og samarbejde om RARs strategi og indsatsområder. VEU-
centrene har et tæt samarbejde med AMK Syd, som de mødes med jæv-
ne mellemrum og i diverse fora i forhold til bl.a. at drøfte den nationale 
og den regionale positivliste og opkvalificering af tosprogede, navnlig 
flygtninge og familiesammenførte.  
 
Der samarbejdes også fortsat med alle jobcentre i regionen og med rele-
vante fagforeninger og a-kasser, bl.a. via formelle uddannelsesfora facili-
teret af AMK Syd 
 
VEU-centrene har tre faste dialogmøder med Vækstforum Syddanmark 
og AMK Syd, hvor der orienteres gensidigt om nye tiltag, strategier mv. 
og iværksættes konkrete projekter, aktiviteter m.v. Derudover er VEU-
centrene blevet inddraget i Region Syddanmarks politiske initiativ for at 
sætte fokus på en fælles indsats for kvalificeret arbejdskraft i Region 
Syddanmark. Således har de deltaget i det forberedende arbejde samt 
mødeaktiviteten.  
 
De fire VEU-centre deltager i flere større projekter, og har bl.a. fået be-
vilget socialfondsmidler til ”Projekt KompetenceVækst”. Via dette pro-
jekt etableres tætte samarbejder med brancheorganisationer, arbejdstager- 
og arbejdsgiverorganisationer, erhvervsfremmesystemet m.fl., og 500 
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ufaglærte skal opnå en erhvervsuddannelse og 39 faglærte skal opnå en 
hel akademiuddannelse.  
 
Region Midtjylland 
I Region Midtjylland ligger VEU-center MidtØst, VEU-center MidtVest 
og VEU-center Østjylland.  
 
De tre VEU-centre samarbejder fortsat med udgangspunkt i en fælles 
strategi for samspillet med regionale aktører inden for erhvervs- og be-
skæftigelsesområdet. Ud af denne strategi udspringer en række samar-
bejdsaftaler samt deltagelse i større projekter. F.eks. har de to RAR og de 
tre Centerråd i Region Midtjylland indgået samarbejdsaftaler og under-
støttende handlingsplan med henblik på at styrke og målrette opkvalifice-
ringsindsatsen på kort og længere sigt så et effektivt match mellem virk-
somhed og arbejdskraft sikres. Det styrkede samarbejde mellem RAR og 
Centerrådene har blandt andet afstedkommet afholdelsen af en voksen-
vejlederkonference for medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, faglige 
organisationer og uddannelsesinstitutionerne og fælles virksomhedsbesøg 
for de to formandsskaber.  
 
De tre VEU-centre i Midtjylland er desuden repræsenteret i Kompeten-
cerådet, nedsat af Vækstforum, hvor også de relevante RAR er repræsen-
teret. Derudover deltager VEU-centrene bl.a. i Akademirådet under 
MEAmidt og i Vidennetværket, som er et formaliseret netværk omkring 
analyseindsatsen i regionen. I Vidennetværket sidder også AMK Midt-
Nord, samt repræsentanter fra regionen, fra erhvervsserviceområdet og 
fra jobcentrene. I regi af Vidennetværket er der blevet gennemført analy-
ser og der er blevet afholdt et årligt seminar for konsulenter, samt for-
midlet relevant analyseviden til uddannelses-, erhvervs- og beskæftigel-
sessystemet via ”Projekt Kobra”, der er finansieret af EU regional-
fondsmidler.  
 
VEU-centrene i Region Midtjylland har siden medio 2015 været lead-
partnere i KOMPETENCEFORSYNINGmidt under den Europæiske 
Socialfond, der har til formål at gennemføre vækstrettet kompetenceud-
vikling for virksomheder (SMV’er), med baggrund i vækststrategiernes 
identificerede kompetencebehov (Akse 1) samt at afdække virksomhe-
dernes kompetencebehov og stimulere igangsættelse af efteruddannelses-
aktiviteter (Akse 4). De konkrete projektaktiviteter er organiseret i lokalt 
koordinerende samarbejder (LKS’er), hvor konsulenter fra uddannelses-, 
beskæftigelses- og det lokale og regionale erhvervsserviceområdet lokalt 
koordinerer opgavevaretagelsen, hvad angår den virksomhedsopsøgende 
aktivitet, behovsafdækning, udvikling af kompetenceudviklingsstrategier 
mv. 
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Derudover samarbejder VEU-centrene med alle jobcentre og relevante 
a-kasser og fagforeninger om bl.a. fælles vejledning og fælles tiltag om-
kring job og uddannelse af flygtninge. Der er et godt samarbejde med 
AMK MidtNord om bl.a. prioritering af stillingsbetegnelser og kurser til 
de Regionale Positivlister. Sammen med jobcentre og a-kasser/faglige 
organisationer har VEU-centrene deltaget i AMK Midt-Nords dialog-
grupper – én for hvert af de to RAR-områder - som har drøftet forvent-
ninger til jobåbninger og kompetencebehov.  
 
Region Nordjylland 
I Region Nordjylland ligger VEU-center Nord og VEU-center Aalborg 
Himmerland.  
 
De to VEU-centre arbejder tæt sammen om det regionale samspil, og de 
indgår sammen med bl.a. repræsentanter fra regionens jobcentre og a-
kasser i et dialogforum etableret af AMK under RAR, hvor de aktivt 
deltager i tilblivelsen af den regionale positivliste. Derudover er de ved at 
få etableret et uddannelsesforum under RAR bestående af AMK, de to 
nordjyske VEU-centre, øvrige uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-
kasser med henblik på at understøtte en effektiv brug af uddannelses-
ordningerne i beskæftigelsesindsatsen.  
 
VEU-centrene har haft en central rolle i tilblivelsen og formidlingen af 
FremKom3 analysen (afdækning af fremtidens kompetencebehov i 
Nordjylland), og har i den forbindelse bl.a. medvirket i planlægningen af 
en større regional kompetencekonference ”Nordvækst” i samarbejde 
med bl.a. Vækstforum, RAR Nordjylland og DI.  
 
VEU-centrene indgår i flere større projekter som socialfondsprojektet 
”Vejen til varige job gennem kompetenceløft”, hvor målet er, at 1.150 
kortuddannede opgraderes til faglærte inden for nordjyske vækstområ-
der. I forbindelse med projektet har VEU-centrene et formaliseret sam-
arbejde med flere relevante regionale og lokale instanser inden for både 
erhverv og beskæftigelse som LO, DI, Vækstforum, 3F, jobcentre, virk-
somhedsservice m.fl. Derudover har VEU-centrene en formel samar-
bejdsaftale med RAR Nordjylland med fokus på at sikre den regionale 
arbejdsmarkedsbalance. 
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BILAG 1: VEU-centerprojekter sorteret efter primær finansieringskilde 
 
 
Titel Primær 

finansieringskilde 
Projekt-
periode 

Emne Deltagere 

Uddannelsesambassadør AMK-øst 1.1.2017-
31.12.2018 

Der ansættes en uddannelsesambassadør, der skal 
bidrage til en styrkelse af viden om- og anvendelsen 
af uddannelsesløftordningen hos 
jobcentermedarbejderne og i a-kasserne. 
Målsætningen er, at alle i målgruppen, som led i den 
første samtale i jobcenteret eller a-kassen, bliver 
sendt til infomødet på VEU-centret. Her vil 
uddannelsesambassadørens rolle, udover at afholde 
mødet i samarbejde med VEU-Center Nordsjælland, 
være at understøtte jobkonsulenternes individuelle 
samtaler med de ledige, og derigennem skabe 
motivation for borgere til at påbegynde og 
gennemføre et uddannelsesløft. 

Projektet er organiseret med en styregruppe med 
følgende medlemmer: 
Styregruppen består af: 
- Jobcenter Fredensborg (formand og projektejer) 
- Jobcenter Hillerød 
- Krifa Nordsjælland 
- 3F Nordsjælland øst 
- ASE 
- VEU-Center Nordsjælland 
- Nordsjællands Rekrutterings Service 

Frivillighed og 
anerkendelse af 
kompetencer 

Egenfinansiering 2015 - 
2019 

Perspektiverne her er at: 
• Synliggøre den kompetenceudvikling som sker i 
den frivillige sektor. 
• Styrke viden om mulighederne for at afklare, 
dokumentere og anerkende kompetencer tilegnet i 
den frivillige sektor. 
• Styrke samarbejdet mellem relevante aktører om 
indsatsen. 

Styregruppe: 
VEU-center Østjylland 
Århus Kulturhovedstad 2017 
NVR, Program for Realkompetence 
VIA University College 
Center for frivilligt socialt arbejde 
Følgegruppe: 
Projekt Frivillig under UVM 
Region Midtjylland 
Muskelsvindfonden 
Konsulentfirmaet Makio 
Rekrutteringsbureauet Humain 
Bistad – en socialøkonomisk virksomhed 
Projekt Foodmaker Aarhus 
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) 
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På vej til arbejdsmarkedet EU Socialfond 1.10.16- 
30.4.19 

Opkvalificering af flygtninge og langtidsledige med 
dansk etnisk herkomst til at varetage afgrænsede 
arbejdsfunktioner i virksomheder. Aktiv samspil 
mellem virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler, 
Målgruppe: 275 Flygtninge/indvandrere og langtids- 
aktivitetsparate 
 

Partnere: CELF, Jobcenter Lolland og 
Guldborgsund samt Provi Management Aps 

Specialtilrettelagte 
indslusningsforløb for f/i 

EU Socialfond 1.10.16- 
30.4.19 

Opkvalificering af flygtninge/indvandrere til at 
påbegynde en erhvervsuddannelse. 
190 flygtninge/indvandrere, der har arbejds- og 
opholdstilladelse og er udsluset fra sprogcentrene 
efter den almindelige integrationsperiode. 
Individuel vurdering af nuværende evt. 
uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. 
Forbedre, opskoling af faglige kompetencer, inkl. 
dansk og matematik for optagelse på en 
erhvervsuddannelse. Der arbejdes med 
virksomhedspraktik og tilknyttede coaches. 

Partnere: CELF og SOSU Nykøbing samt Lolland 
og Guldborgsund jobcentre 

Særlig ungeindsats med 
effekt (SUME) 

EU Socialfond 01.09.2016
-
31.08.2019 

Gøre en gruppe af ledige unge borgere 
uddannelsesparate. 

Selandia er kontraktansvarlig, EUC 
Nordvestsjælland, Kalundborg og Slagelse 
Jobcentre 

Uddannelsesvejen til Vækst  EU Socialfond 01.04.2016
-
31.03.2019 

Opkvalificering fra ufaglært til faglært status Selandia er kontraktansvarlig, CELF, EUC 
Nodvestsjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde 
tekniske skole og ZBC samt Faxe, Guldborgsund, 
Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, 
Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, 
Stevns, Vordinborg jobcentre 

Restart – 
kompetenceforsyning til 
virksomheder i 
hovedstadsområdet 

EU Socialsfond samt 
ReVUS /Region 
Hovedstaden 

Juni 2017 
til februar 
2019 

Det overordnede formål med projekt ”Restart – 
kompetenceforsyning til virksomheder i 
Hovedstaden” 
er at styrke virksomhedernes kompetenceforsyning, 
ved at rekruttere og opkvalificere nøglemedarbejdere 
til virksomhederne de kommende 3 år, og dermed 
understøtte både virksomhedernes og regionens 
vækst og udviklingsbehov.  
I projektet opkvalificering af 2.550 arbejdstagere. 
Heraf: bl.a. 1.000 ufaglærte til faglærte 

Projektet er baseret på tæt inddragelse og 
samarbejde mellem af de centrale aktører i 
regionen. I projektet indgår de største 
uddannelsesinstitutioner (TEC, Next, ES Nord), 
VEU-center Nordsjælland og VEU-center 
Hovedstaden og Bornholm og Væksthuset i tæt 
samarbejde med bl.a. Dansk Industri, Dansk 
Erhverv, Dansk Byggeri, LO-Hovedstaden og 
beskæftigelsessystemet. 
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Global Company Training EU's regionalfond 1.9.15- 
30.8.18 

Global Company Training er en ny fælles tysk-dansk 
træningsbane til unge studerende og medarbejdere i 
virksomheder på tværs af fysiske afstande, sprog og 
kultur. Formålet er at skabe et unikt 
undervisningsmiljø for virksomheder i Interreg-
programområdet. Det gør vi ved at samle de bedste 
metoder parterne har erfaringer med, og så bygge en 
fælles digital platform, som gør fri af geografi, tid og 
rum. Projektet hedder ”Global Company Training” 
(GCT), fordi perspektivet er stort for virksomheder, 
der vil anvende uddannelse og digitalisering til at 
deltage i den internationale konkurrence. 
Parterne vil udvikle kompetencepakker på hf-niveau, 
f.eks. på områderne sprog, kulturforståelse og 
erhvervskultur, ud fra behov hos en lang række 
virksomheder, som indledningsvis besøges 

Leadpartner: VUC Storstrøm i samarbejde med 
Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein og VUC 
Syd 
Dansk Industri Lolland-Falster samt Femern Bælt 
Development er netværkspartnere 
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte- 
ergebnisse/projektuebersicht/global-company-
training/ 

Kobra – Total region 
Midtjylland/VEU-center 
MidtVest 

EU's regionalfond September 
2015 – 
august 
2018 

Projekt Kobra har til formål at kvalificere 
rådgivningen af små- og mellemstore virksomheder 
ved at:  
• Skabe, samle og udveksle viden om 
virksomhedernes fremtidige kompetencebehov i 
relation til arbejdskraftens kompetencer                  
• Udvikle strukturer og metoder til at opnå et bedre 
match mellem udbud og efterspørgsel af 
kompetencer i regionerne.                                              
• Professionalisere den virksomhedsopsøgende 
indsats på tværs af det offentlige system med henblik 
på at forbedre dialogen, samspillet og samarbejdet 
med virksomhederne 

Projekt med partnere i Danmark (Region 
Midtjylland. I alt deltager 9 
uddannelsesinstitutioner, herunder de 3 
værtsinstitutioner for VEU-centrene i regionen. 
Region Midtjylland, regional udvikling er Lead-
partner. Endvidere deltagere svenske og norske 
uddannelsesinstitutioner. 

Yggdrasil EU's regionalfond 2016 - 
2018 

Yggdrasil er et fællesnordisk EU-støttet projekt for 
organisationer og skoler i og omkring 
beskæftigelsessystemet, der vejleder og rådgiver 
virksomheder og borgere om kompetencer og 
arbejdskraft. Projektet etablerer samarbejde mellem 
uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsaktører. 
Gennem udviklingen af en fælles skandinavisk 
”kompetenceattest” vil projektet skabe en ny og 
mere målrettet tilgang til identifikation og 
dokumentation af kompetencer hos målgrupperne. 
 

Region Midtjylland, Lead på projektet og deltagerne 
er her ud over: 
• NVR Program for realkompetence, VIA 
University College 
• Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 
• Larvik Kommune 
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COMPRESS - National og 
Sjælland 

EU's socialfond august 
2015-
december 
2018 

100 virksomheder fordelt over hele landet. Projektet 
har som formål at øge ressourceeffektivitet og skabe 
øget bæredygtighed i danske virksomheder - 
bæredygtig vækst og konkurrencefordel gennem 
ressourceoptimering. Aktiviteterne i projektet er 
opbygning af modeller, afprøvning og konkret 
kompetenceudvikling til ressourceoptimering i 
virksomhederne 

Tietgen KompetenceCenter, Compress.nu, VEU-
center Fyns sekretariatsleder deltager i projektets 
forretningsudvalg som tilforordnet, med et formål 
at kvalificerer viden om AMU.  

Compress Sjælland og 
Danmark Projektejer: 
Tietgensskolen 

EU's socialfond 1.9.15- 
1.10.18 

Projektet skal hjælpe en række små og mellemstore 
virksomheder med at forbedre konkurrenceevnen 
gennem kompetenceudvikling, ressourceoptimering 
og energieffektivisering. Målet er 100 deltagende 
SMV, heraf 15 fra Region Sjælland og 20 i Region 
Hovedstaden. 

Projektejer er Tietgenskolen 
Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole og 
CELF er partnere i projektet 
www.compress.nu 

Fremtidens Arbejdskraft 
(FAK) 

EU's socialfond 1. marts 
2016-28. 
februar 
2019 

Det dobbelte uddannelsesløft i SMV’er i Region 
Syddanmark: Fra ufaglært til faglært og fra faglært til 
videregående niveau. 
Socialfondsprojektet Fremtidens Arbejdskraft har 
fokus på det dobbelte uddannelsesløft, dvs. at løfte 
ufaglærte til faglært niveau og faglærte til kort 
videregående niveau. Der tages udgangspunkt i 
virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft 
og i at løfte egne medarbejderes kompetenceniveau 
fremfor at rekruttere forgæves eksternt. Projektet 
henvender sig til virksomheder inden for de fire 
hovedbrancher: Metalbearbejdning inden for industri 
og offshore, energiteknologi samt automation og 
drift, procesindustri samt træindustri. 

Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) - 
projektholder 
Erhvervsakademi Sydvest (EASV) 
VEU-center Vest og VEU-center Syd 
Øvrige deltagere: Fagforeninger, jobcentre og 
erhvervsråd 
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KompetenceForsyning 
Midt  

EU's socialfond Medio 
2015 – juli 
2017 

Regional Udvikling, Region Midtjylland samt de tre 
VEU-centre i Region Midtjylland har udviklet 
projektet. Det samlede projekt har til formål 
yderligere at kvalificere den offentlige 
erhvervsservice gennem: 
• Etablering af lokalt koordinerede samarbejder hvor 
regionens virksomheder har én indgang til den 
offentlige virksomhedsservice.                            • 
Understøtte regionens vækstvirksomheder gennem 
afdækning af kompetencebehov i relation til 
vækststrategier og realisering af 
kompetenceudviklingsplaner.                                        
• Gennemførelse af relevante tiltag i de lokalt 
koordinerede samarbejder mhp. realisering af 
virksomhedernes vækstpotentialer. Projektet 
indeholder to delprojekter: Akse 1 - vækstrettet 
kompentenceudvikling for virksomheder (SMV'er), 
Akse 4 Erhvervsuddannelse til voksne og 
videregående uddannelse. 

I det samlede projekt deltager foruden VEU-center 
MidtVest, VEU-center MidtØst og VEU-center 
Østjylland endvidere lokale private og offentlige 
erhvervsserviceenheder, lokale jobcentre samt a-
kasser og fagforbund i Region Midtjylland. 

KompetenceVækst EU's socialfond 02.12.15 –  
30.09.20 

Mellem 100 og 200 virksomehder, min. 500 
medarbejdere. Formål: Afhjælpning af mangel på 
kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark gennem 
uddannelse af virksomhedernes eksisterende 
medarbejder i det ”dobbelte kompetenceløft” – fra 
ufaglært til faglært og fra faglært til kort 
videregående. Øget vækst om udvikling i området. 
Målrettet brancherne:  
• Industriel produktion  
• Bygge og anlæg  
• Transport, lager og logistik  
• IT, videnservice og øvrig service  

Tietgen, VEU-Center Fyn, VEU-Center Syd, VEU-
Center Vest, VEU-Center Trekantområdet, AMU-
Fyn, Syddansk Erhvervsskole, Kold College, AMU-
Syd, Campus Vejle, EUC Lillebælt, Hansenberg, 
IBC, EUC Syd, Haderslev Handelsskole, BC Syd, 
AMU-Vest, Rybners, Erhvervsakademiet Syd Vest, 
Erhvervsakademiet Lillebælt,  
Middelfart Erhvervsservice, Esbjerg 
Erhvervsudvikling, Business Aabenraa S/I , 
Vækstforum, 150 SMVere. 
Samarbejde med brancheorganisationer og faglige 
organisationer. 
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Kulturhovedstad 2017 EU's socialfond 2015 - 
2017 

Projektet har fokus på at gennemføre 
projektaktiviteter i hele Region Midtjylland. 
Projektaktiviteterne dække hele Region Midtjylland, 
med en overvægt af aktiviteter i Aarhus-området. 
VEU-centrene er primært deltagere i projektet med 
henblik på at samarbejde om og udvikle 
kompetenceudviklingsaktiviteter for ansatte i 
butikker, caféer, hoteller, kulturinstitutioner samt 
transport- og serviceområdet. 
Konkret har Samarbejdet har resulteret i 
kursuspakken ”Værtsskab 2017”, som giver nye, 
relevante kompetencer og knowhow til 
frontlinjemedarbejdere i kultur-, turist- og 
servicesektoren frem mod 2017, så gæsterne får den 
bedst mulige oplevelse. 

VEU-centrene i Region Midtjylland deltager i 
projektet sammen med en lang række partnere 
fordelt over hele Region Midtjylland. VEU-center 
Østjylland er tovholder på vegne af VEU-centrene. 

Valg af Uddannelse (VAU) EU's socialfond 31.03.2016 
– 
31.03.2019 

Uddannelsesinstitutioner, jobcentre og faglige 
forbund fra henholdsvis Thisted-, Morsø- og 
Jammerbugt Kommune har igangsat projekt ’Valg af 
uddannelse’ (VAU). Projektet har til formål at 
motivere og afklare voksne til faglært uddannelse - i 
overensstemmelse med egne muligheder og 
arbejdsmarkedets behov. Partnerne vil desuden 
gennem projektets aktiviteter udvikle “værktøjer der 
virker” i forhold til at vejlede og motivere netop 
voksne. 

Målgruppen er forsikrede ledige og består af i alt ca. 
220 borgere, aldersmæssigt 25+, hvoraf 147 
forventes at påbegynde uddannelse. Målgruppen 
har min. 9 måneders ledighed og har ingen 
kompetencegivende uddannelse eller har behov for 
jobskifte. 

Vejen til varige job gennem 
kompetenceløft 

EU's Socialfond 07.09.2015
-
31.12.2018 

Projektet er tilrettelagt i regi af de 2 Nordjyske VEU 
centre og koordinerer indsatsen mellem aktørerne i 
både det erhvervspolitiske, det uddannelsespolitiske 
og det beskæftigelsespolitiske system med henblik på 
kompetenceløft af 1150 voksne fra ufaglært til 
faglært. Indsatsen er rettet mod både ledige og 
beskæftigede og udmøntes med udspring i 4 lokale 
projektenheder, der tilsammen dækker hele regionen. 
Projektet er eksemplarisk i sin metodeudvikling og 
skal bidrage til forankring af nye/forbedrede 
samarbejdsrelationer mellem aktørerne, etablering af 
netværk og kompetenceudvikling af medarbejderne i 
de 3 politikområder. 

Primær målgruppe: 1300 (420 ledige og 880 
beskæftigede), hvor 1150 bliver faglærte. Sekundær 
målgruppe: aktører/medarbejdere i skoler, 
jobcentre/virksomhedsservice, a-kasser og 
erhvervskontorer  
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Vækst via Ledelse, 2.0 EU's socialfond 2017 til 2. 
kvartal 
2018 

Projektet skal først arbejde med udvikling af 80 
ejer/ledere og dernæst igangsætter relevant 
opkvalificering af medarbejderne. Her det målet at 
projekt opkvalificerer 400 medarbejdere. VEU-
centrenes rolle i projektet styrkes i forhold til version 
1.0. Planen er at vi skal stå for introducereende 
oplæg om VEU og sørge for afklaring og 
igangsætning af strategiske 
efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere. 

Væksthus Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden 
VEU- Center Hovedstaden og Bornholm 
VEU-Center Nordsjælland  
 
Op til 80 vækstvirksomheder i Region 
Hovedstaden 

Få styr på kompetencerne Jobcentrene Aalborg 
og Vesthimmerland 

30.08.2010
-
31.12.2016 

Kortvarig, erhvervsrettet/almen kompetence-
afklaring og udvikling (max. 4 uger pr. deltager) som 
et led i en job-/uddannelsesplan, der bringer 
langtidsledige forsikrede tættere på beskæftigelse eller 
videre uddannelse. Siden starten i 2010 har i alt 2.887 
ledige deltaget i projektet. – Projektet har primært 
bidraget med afklaring og uddannelsesmæssige 
kompetencer i forhold til deltagernes uddannelses- 
og jobplan. Aktiviteten har fortrinsvis ligget inden 
for AMU-programmet. Deltagerne har i projektet 
opnået, korte jobrettede uddannelser, som har bragt 
en del i arbejde.  I 2016 har 199 ledige deltaget i 
projektet. - JC Vesthimmerland har ikke haft 
deltagere i projektet siden 2014.      

VEU-center Aalborg/Himmerland, jobcentrene 
Aalborg og Vesthimmerland 

Regionale udviklingsbehov 
i samspil (RUBIS) 

Region Sjælland - 
regionale 
erhvervsudviklingsmi
dler 

01.08.2016
-
20.06.2017 

Skabe en sammenhæng og helhedsorienteret indsats 
på tværs af erhvervsfremme og uddannelsessystemet, 
som kan danne grundlag for private virksomheders 
udvikling og vækst. 

VEU-center Vestsjælland er projektleder, lokale, 
regionale og nationale instanser, heriblandt 
Erhvervsservicecentrene i VEU-centrets 5 
kommuner samt lokale brancheforeninger, bl.a. 
Håndværksrådet, Dansk Industri, dansk byggeri, 
samt øvrige relevante organisationer. 

ReVUS-projekt 
Arbejdskraft til tiden. 
Efterspørgselsstyret 
efteruddannelse af voksne. 

ReVUS, Region 
Hovedstaden 

  Esnord indgår sammen med en række kommuner i 
Nordsjælland i projektet. Formålet med projektet er 
at sikre, at der oprettes og gennemføres AMU-
branchepakker inden for områder med efterspørgsel 
på arbejdskraft. Konkret er etableret byggepakke og 
chaufførpakke. 

Halsnæs Kommune samt en række øvrige 
kommuner, der indgår i Uddannelsesforum 
Nordsjælland, køber pladser på AMU-pakkerne. 
Nordsjællands Rekrutteringsservice 
Esnord udbyder pakkerne. 
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LKV2 (Læsning og 
kommunikation i 
virksomheder) 

STAR 1.10.2016- 
31.3.2017 

LKV-projektet har til formål at give 
virksomheder og medarbejdere kendskab til 
mulighederne for uddannelse til medarbejdere 
med utilstrækkelige læse-/skrivefærdigheder. Og 
derudover kendskab til mulighederne for at 
forbedre virksomhedernes interne 
kommunikation, så den kan forstås af alle 
medarbejdere - uanset læsefærdigheder. 
Projektet har resulteret i en lang række ordblinde- og 
læseaktiviteter på virksomheder 
landet over. LKV2 er en fortsættelse af LKV1. 

Projektleder: 3F 
VEU-center Fyn, Syd, Trekantområdet og Vest 
VUC & AOF 
Faglige organisationer 

Samtaler og indsatser der 
modvirker langtidsledighed 

STAR Januar 
2016 - 
december 
2017 

Projektets målgruppe er ledige 
dagpengemodtagere, der vurderes at være i 
særlig risiko for langtidsledighed. Der udvikles 
en samarbejdsmodel mellem jobcentre, a-kasser 
og VEU-center Vest for at styrke kvalitet og 
sammenhæng mellem samtaler og indsatser for 
projektets målgrupper. 

Projektleder: Marselisborg og Jobcenter Varde 
Jobcentrene i Varde, Vejen og Billund Kommuner. 
VEU-center Vest 
A-kasser: 3F, FOA og Teknisk Landsforbund. 

Studienet for forsørgere STAR 1.8.14- 
31.12.16 

Projektet skal understøtte unge forældre under 30 år, 
der ikke har gennemført en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Forældrene 
skal støtte i overgangen fra offentlig forsørgelse til 
ordinær uddannelse og fastholdelse i denne 

ZBC Ringsted og Vordingborg 

Du er savnet STAR – puljen til 
særlig 
beskæftigelsesindsats 

1.5.-1.11. Realkompetenceafklaring af 100 langtidsledige på 
3F’s område med henblik på efteruddannelse rettet 
mod områder med mangel på arbejdskraft 

Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole, EUC 
Sjælland. 3F Sydsjælland, 3F Midt- og Østsjælland, 
3F Køge Bugt, 3F Roskildeegnen 
Jobcentre i de fire 3F-afdelingers dækningsområde.  

Kvalificeret arbejdskraft til 
industrien 

STAR og Det 
Centrale 
Beskæftigelsesråd 

2015-2016 For at tilgodese virksomhedernes behov for 
arbejdskraft nu og fremover har jobcentre, 
uddannelsesinstituitoner, a-kasser, faglige 
organisationer og arbejdsgivere arbejdet sammen om 
i to projekter - et i RAR-Vestjylland og et i RAR-
Øsjyllands geografiske område - som skal medvirke 
til at udvikle og tilrettlægge samarbejdsprocesser og 
arbejdsgange, der styrker, at virksomhederne kan få 
den arbejdskraft, som de har behov for.  

RAR Østjylland og RAR Vestjylland, STAR/AMK 
MidtNord, Arbejdsgiverne/DI, Dansk Metal/3F, 
jobcentre i Region Midtjylland, VEU-centrene i 
Region Midtjylland.  
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Helhedsorienteret 
rådgivning 

UVM - TUP 2013 Medio 
2013 – 
marts 2016 

Projekt vil øge virksomhedernes systematiske 
anvendelse af voksen- og efteruddannelse gennem 
rådgivning og helhedsorienteret systematisk 
uddannelsesplanlægning, der har afsæt i 
virksomhedernes samlede udviklingsbehov. For at 
understøtte en kvalificering af konsulenternes 
arbejde med systematisk uddannelsesplanlægning 
gennemføres i 2014/2015 en række workshops, hvor 
erfaringer fra erhvervsservice og øvrige eksterne 
konsulenter inddrages mhp. at opnå større forståelse 
for det at arbejde systematisk og langsigtet med en 
virksomhed ligesom der i projektet arbejdes med 
koordinering af udbud og udvikling af 
uddannelsespakker til at øge virksomhedernes 
systematiske anvendelse af voksen- og 
efteruddannelse. 

Deltagerne er VEU-center MidtVest, VEU-center 
MidtØst og VEU-center Østjylland. Der er ad hoc 
inddragelse af øvrige videnleverandører, herunder 
MEAmidt og Væksthus Midtjylland. 

Digitale skills i AMU – new 
practice 

UVM - TUP 2014 2014- 
2016 

I projektet er der udviklet digitale redskaber og 
metoder, der har til formål at øge anvendelsen af 
digital læring i AMU samt andre former for fleksibel 
læringer, herunder ikke-tilstedeværelsesundervisning. 

16 uddannelsesinstitutioner (SOSU-skoler, VIA og 
UCR) 
Projektejer: SOSU Sjælland 

Fokus på tosprogede AMU 
deltageres motivation og 
læringsudbytte 

UVM - TUP 2014 2014 - 
2016 

At kvalificere AMU undervisningen for tosprogede 
kurister ved dels at sætte fokus på læringsudbytte og 
motivation. Dels udbrede kendskabet til de fleksible 
tilrettelæggelsesmuligheder AMU systemet har for 
undervisning af tosprogede over for AMU’s 
interessenter, skolernes medarbejdere og i 
efteruddannelsesudvalgene. 

NSI samt VEU-center Øst og Øernes 
Partnerinstitutioner 
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Større fleksibilitet og 
kvalitet via digital læring i 
AMU 

UVM - TUP 2014 1.9.14 – 
30,6.16 

Det overordnende formål med projektansøgningen 
er at øge fleksibiliteten og kvaliteten i AMU-
udbuddet. Dette skal konkret ske gennem: 
1. Udvikling af modeller/skabeloner for digitalt 
undervisningsmateriale 
2. Udvikling af modeller/skabeloner for digitale test 
og effektmålinger 
3. Didaktisk anvendelse af informationer om 
dokumentationen for digitaltilstedeværelsen 
4. Strategisk forankring af digital læring på alle 
deltagende skoler 
5. Udvikling af digital læreruddannelse til digitalt 
kursusudbud i AMU 
6. Afprøvning af digitale læringsforløb 
Projektets mål er at gøre AMU-udbyderne i stand til 
at imødekomme de behov, som virksomheder og 
medarbejdere har for fleksibel, kvalitativ, hurtig og 
målrettet kompetenceudvikling. 

Tietgen KompetenceCenter Niels Brock 
Århus Købmandsskole Aalborg Handelsskole IBC 
Tradium CELF 
Rybners CPH West UCH ZBC 
Learnmark, HAKL 

Afprøvning af 
læringsudbyttet som et 
pædagogisk reskab 

UVM - TUP 2015 1.9.15- 
31.8.17 

Projektets formål er at styrke kvaliteten og 
validiteten i AMU gennem afprøvninger af 
læringsudbyttet, og der bliver udviklet metoder og 
redskaber til at styrke undervisernes feedback til 
kursisterne. Derved vil projektet bidrage til at styrke 
og understøtte kursisternes anvendelse af 
læringsudbyttet i praksis. 

Samarbejde mellem 9 SOSU skoler - projektholder: 
SOSU Sjælland 

Distance - Flex – Learn UVM - TUP 2015 1.9.15- 
30.6.17 

Styrket anvendelse af fjernundervisning i AMI Selandia er projektleder. Øvrige parter er EUC 
Nordvestsjælland, EUC Sjælland og Roskilde 
Tekniske skole 

Læringsudbytte ved 
relationelle 
kompetenceløft. 

UVM - TUP 2015 Ultimo 
2015 – 
medio 
2017 

De tre VEU-centre i Region Midtjylland har pr. 
november 2015 påbegyndt TUP 2015-projektet 
”Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft”. 
Skolerne i de tre VEU-centre i Region Midtjylland 
har fra såvel virksomheder som eksterne 
samarbejdspartnere oplevet et øget krav om 
dokumentation af effekter ifm. gennemførelse af 
voksenuddannelse. Med afsæt heri, vil de deltagende 
uddannelsesinstitutioner i projektet arbejde med 
kursusdeltagernes læringsudbytte i forbindelse med 
udvikling af relationelle kompetencer. 

Deltagerne i projektet er 14 erhvervsskoler 
beliggende i henholdsvis VEU-center MidtVest, 
VEU-center MidtØst og VEU-center Østjylland. 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til orientering 

 
8. Status for VisKvalitet 

 
    

Materiale:  • Orientering om status for Viskvalitet.dk  
• Liste med oversigt over svarprocenter fordelt på 

skoler og efteruddannelsesudvalg. 
 

 
Bemærkninger: Det er aftalt, at VEU-rådet løbende skal orienteres om 

projektet.  
 
Orienteringen indeholder en oversigt over udviklingen i 
de samlede resultater samt svarprocent for evalueringer-
ne på AMU-området. Status for svarprocenten er et øn-
ske fra rådet, og en opfølgning på den afgivne status i 
december 2016. 
 
Orienteringen er bilagt en liste med oversigt over svar-
procenter fordelt på skoler og efteruddannelsesudvalg. 
 

Behandling: Til orientering.  
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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 
24. maj 2017 
Sags nr.:16/06661 

 

 

Viskvalitet.dk i Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet blev senest orienteret om status for Viskvalitet.dk og Viseffekt.dk i 
december 2016. 
 
Evalueringsresultater og svarprocent 
Svarprocent 
Rådet udtrykte på septembermødet 2016 bekymring for svarprocenterne i 
Viskvalitet.dk, specielt i lyset af ændringerne med nye spørgsmål og svarska-
laer fra 1. marts 2016. Styrelsen udsendte derfor i slutningen af september 
2016 brev til alle godkendte AMU-udbydere om emnet, og bad om, at sko-
lerne var opmærksomme på, at alle kursister skal tilbydes at evaluere i Vis-
kvalitet.dk. 
 
En oversigt over svarprocenten og dens udvikling fra 2015 – 2016 vises i 
skemaet nedenfor.  
1. og 4. kvartal er udvalgt, fordi 1. kvartal er det aktivitetsmæssigt største i 
året, og 4. kvartal er det seneste, der pt. findes statistiktal for: 
 
Svarprocent 2015 1. kvt. 

2015 
4. kvt. 
2015 

2016 1. kvt. 
2016 

4. kvt. 
2016 

Antal kursi-
ster 

488.109 151.715 147.011 456.382 136.888 126.572 

Antal evalu-
eringer 

315.211 105.079 81.566 300.138 101.533 78.687 

Svarprocent 65 69 55 66 74 62 
Kilder: AMU statistikken og Viskvalitet.dk. 4. kvartal er det seneste kvartal, der ultimo maj 
2017 er tal fra i AMU-statistikken. 
 
Den gennemsnitlige svarprocent, der er steget lidt fra 2015 til 2016, dækker 
over, at svarprocenten på trods af en opfordringen til skolerne i september 
2016 fortsat ikke er tilfredsstillende på en lang række skoler.  

./. Notatet er bilagt en liste med oversigt over svarprocenter fordelt på skoler 
og efteruddannelsesudvalg.  
I styrelsens tilsynsplan for 2017 er der planlagt opfølgning med skolerne om 
svarprocenterne i Viskvalitet.dk, med en ambition om at løfte svarprocen-
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terne til minimum 80 på alle skoler. På baggrund af listen udsender styrelsen 
brev til skolerne før sommerferien, og følger op på sagen igen i foråret 
2018. 
 
Evalueringsresultater 
Evalueringsresultaterne fra det senest afsluttede kvartal, januar 2017, har 
kun udviklet sig meget lidt sammenlignet med kvartalet før, oktober kvartal 
2016, hvis man ser evalueringerne fra alle skoler under eet.  
Svarene afgives på en skala fra 0-10 hvor 10 er bedst, kvalitetsdimensioner-
ne er farvelagte: 
 
Spørgsmål Jan. kvt. 17 Okt. kvt. 16 
Jeg har lært det, der var formålet med kurset 8,3 8,2 

Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 8,2 8,2 

Undervisningen var godt planlagt 8,1 8,1 

Læreren var god til at forklare 8,5 8,5 

Læreren var god til at vise sammenhængen 
til det man laver på arbejde 

8,4 8,4 

Har dette kursus givet dig lyst til at lære 
mere? 

7,4 7,3 

Har dette kursus givet dig bedre mulighed 
for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 

7,0 7,0 

Er dette kursus brugbart for dig i dit nuvæ-
rende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 

7,9 7,8 

Har dette kursus betydet, at du bedre kan 
overtage nye opgaver på din arbejdsplads, 
hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til 
beskæftigede) 

6,9 7 

        Kursusudbytte        Lærerens præstation        Undervisningens form og indhold 
 
Der er derfor heller ikke udsving fra oktober kvartal16 til januar kvartal 17 i 
opgørelsen af de samlede landsresultater for hver af de tre kvalitetsdimensi-
oner, spørgsmålene er inddelt i. Der er imidlertid betydelig spredning mel-
lem skolernes samlede evalueringsresultat indenfor hver kvalitetsdimension:  
 
Periode Kursus-

udbytte 
Laveste 
– høje-
ste sko-
leresultat 

Lærerens 
præstati-
on 

Laveste - 
højeste 
skolere-
sultat 

Undervis-
ningens 
form og 
indhold 

Laveste – 
højeste 
skolere-
sultat 

1. Kvar-
tal 2017 

7,6 6,1 - 9,2 8,4 7,3 - 9,5 8,1 6,6 - 9,3 

4. Kvar-
tal 2016 

7,6 6,1 - 9,2 8,4 7,6 - 9,2 8,1 7,0 - 9,3 
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Det generelle tilfredshedsbillede er således fortsat pænt, men resultaterne 
dækker over, at der er spredning og forskydninger i deltagernes vurderinger 
af de enkelte skolers uddannelsesindsats og de enkelte kurser.  
Dette billede var ikke specielt klart i begyndelsen af den periode, hvor der 
blev evalueret med de nye fælles spørgsmål i Viskvalitet.dk.  
 
Det er positivt, at det nu viser sig, at de nye spørgsmål giver mere varierede 
svarmønstre, idet det betyder, at spørgsmålene er mere anvendelige i arbej-
det med at forbedre kvaliteten i skolernes uddannelsesindsats, hvilket var et 
af de mål, styrelsen havde med revidering af spørgsmålene. 
 
Til sammenligning – selvom resultaterne ikke er opdelt på kvalitetsdimensi-
oner – lå skolernes samlede evalueringsresultat i 2015 mellem 3,8 og 4,4 på 
en 5-punktsskala fra 1 til 5, hvilket er en procentvis forskel fra lavest til hø-
jest på 16 %, mens forskellen med den nye skala tilsvarende ligger på mel-
lem 21 og 51 % ud fra tallene i tabellen ovenfor. 
 
Vurdering af skolernes indsats set ud fra kursisternes svar på spørgeskema-
erne i Viskvalitet.dk indgår i styrelsens årlige screening i tilsynet med skoler-
ne. 
 
Viseffekt  
Viseffekt, hvor der kan foretages effektmålinger af kurser i form af den til-
vækst i den viden, kursisterne opnår, ved kombination af målinger ved kur-
susstart og efter kurset, er blevet tilrettet, så det kan anvendes til enkeltstå-
ende test. Nogle af efteruddannelsesudvalgene, bl.a. HAKL og KHRU, har 
derfor valgt at bruge systemet til den afsluttende test, der skal foregå, når 
der sker kollektiv afkortning i AMU.  
 
Erfaringer herfra, og fra HAKLs arbejde med systemet i deres projekt med 
digital læring, vil blive brugt til at vurdere systemets fremtid og udviklings-
muligheder. 
 
Efteruddannelsesudvalgenes faglige spørgsmål i spørgeskemaerne 
Spørgeskemaerne til deltagerne i Viskvalitet.dk består af spørgsmål i tre 
grupper:  
 Fast del: De fælles spørgsmål til alle deltagere. Indgår altid i alle spørge-

skemaer. 
 Frivillig del: Spørgsmål fra efteruddannelsesudvalgene til hver arbejds-

markedsuddannelses faglige mål. Indgår i evalueringerne på de ar-
bejdsmarkedsuddannelser, spørgsmålene er lagt ind på. Udvalget be-
stemmer hvor lang tid spørgsmålene indgår. 

 Frivillig del: Spørgsmål fra skolerne ud fra den enkelte skoles informa-
tionsbehov. Kan efter skolens valg indgå i alle evalueringer på skolen 
eller i udvalgte. Skolen bestemmer, hvor lang tid spørgsmålene indgår. 

 
Styrelsen har set på efteruddannelsesudvalgenes spørgsmål og konstateret, 
at udvalgene har indtastet mange spørgsmål med dårlig spørgeteknisk kvali-
tet i Viskvalitet.dk: Flertydige spørgsmål, flere spørgsmål i eet, lange 
spørgsmål med høj sproglig sværhedsgrad mv.  
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Årsagen er primært, at mange udvalg anvender sprogligt ubearbejdede må-
lepinde fra målformuleringerne i arbejdsmarkedsuddannelserne i deres fagli-
ge spørgsmål.  
Styrelsen vil derfor påny opfordre udvalgene til at gennemgå og revidere de 
problematiske spørgsmål, samt deaktivere spørgsmål, udvalgene ikke vil 
revidere. 
 
STIL tilbyder en tjeneste, hvor alle spørgsmål fra et udvalg kan deaktiveres 
under eet. To udvalg har valgt at deaktivere alle deres spørgsmål: EPOS og 
KHRU, og to har valgt at deaktivere med enkelte undtagelser: HAKL og 
SUS, idet udvalgene har vurderet, at informationer fra svarene på de fælles 
spørgsmål er tilstrækkelige til at dække udvalgenes informationsbehov. 
 
Udviklingsopgaver 
Der arbejdes løbende på vedligeholdelse og udvikling af Viskvalitet.dk. 
Pt. arbejdes der på omlægning af hele Viskvalitet.dk sitet til HTTPS (en 
krypteret og mere sikker webprotokol), for at opnå bedre beskyttelse af 
systemet og data.  
Desuden har der været mindre tilpasninger af resultatanalyserne og – vis-
ningerne.  
 
Yderligere udviklingsopgaver vil først blive prioriteret og igangsat, når det er 
klart, hvad behovet er, på baggrund af resultatet af reformarbejdet på VEU-
området. 
 
Teknisk status og information til brugerne 
Teknisk status 
Bortset fra et enkelt større nedbrud pga. strømsvigt på serverne, sidst i maj, 
har Viskvalitet.dk kun haft mindre udfald, og driften har været stabil. 
 
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 deltog ligesom sidste år med et oplæg på AMU-audit netværkets 
årsmøde i januar 2017. Temaet var udvikling af Viskvalitet.dk og muligheder 
for resultatanalyser, inspireret af styrelsens tilsyn. 
 ¾ af de godkendte udbydere deltager på AMU-audit netværkets årsmøde. 
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Evaluerende skole

Antal deltagere 

2015

Antal deltager-

evalueringer 

2015

Svarprocent 

2015

Antal deltragere 

2016

Antal deltager-

evalueringer 

2016

Svarprocent 

2016

Kjærgård Landbrugsskole 558 14 2,5% 248 7 2,8%

Medieskolerne, Viborg Mediecenter 390 85 11 12,9%

Dalum Landbrugsskole 2.501 348 13,9% 2.261 318 14,1%

Frederikshavn Handelsskole 2.633 758 28,8% 2.205 516 23,4%

DEKRA AMU Center Sydjylland A/S 3.444 5.115 100,0% 1.137 288 25,3%

Erhvervsskolen Nordsjælland 10.224 2.570 25,1% 11.274 2.922 25,9%

HANSENBERG 516 584 100,0% 1.063 333 31,3%

Haderslev Handelsskole 3.767 1.304 34,6% 4.160 1.339 32,2%

Roskilde Tekniske Skole 4.079 1.800 44,1% 5.150 1.953 37,9%

Professionshøjskolen VIA University College 3.353 1.949 58,1% 2.900 1.346 46,4%

AMU SYD 14.910 6.000 40,2% 15.140 7.086 46,8%

Nordjyllands Landbrugsskole 3.533 2.262 64,0% 3.591 1.725 48,0%

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 9.302 3.890 41,8% 8.287 4.060 49,0%

SOSU-Sjælland 5.557 4.020 72,3% 5.343 2.666 49,9%

Zealand Business College 3.649 1.671 45,8% 6.225 3.179 51,1%

DEKRA AMU Center Fyn ApS 8.405 4.200 50,0% 6.480 3.344 51,6%

TECHCOLLEGE 7.944 4.247 53,5% 6.715 3.474 51,7%

Aalborg Handelsskole 8.647 4.667 54,0% 10.273 5.514 53,7%

EUC Nordvestsjælland 6.688 3.957 59,2% 6.890 3.714 53,9%

NEXT Uddannelse København 9.842 5.832 59,3% 16.523 8.970 54,3%

DEKRA AMU Center Sjælland A/S 10.417 8.116 77,9% 139 76 54,7%

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 165 146 88,5% 95 53 55,8%

Mercantec 15.006 7.923 52,8% 14.159 7.902 55,8%

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 3.230 1.333 41,3% 3.295 1.844 56,0%

TEC, Technical Education Copenhagen 15.760 6.846 43,4% 16.114 9.071 56,3%

EUC Sjælland 5.110 2.830 55,4% 4.828 2.817 58,3%

Tradium 11.521 6.215 53,9% 12.927 7.561 58,5%

AMU Nordjylland 19.225 9.665 50,3% 19.417 11.364 58,5%

EUC Lillebælt 5.730 3.876 67,6% 9.065 5.359 59,1%
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AMU-Fyn 21.931 11.515 52,5% 22.321 13.653 61,2%

TietgenSkolen 9.543 5.064 53,1% 10.970 6.720 61,3%

Rybners 9.356 6.315 67,5% 7.856 4.828 61,5%

EUC Syd 8.424 5.363 63,7% 8.953 5.594 62,5%

Social- og Sundhedsskolen Syd 2.324 1.707 73,5% 1.994 1.266 63,5%

SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret 2.873 2.080 72,4% 2.181 1.409 64,6%

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 1.570 1.059 67,5% 2.367 1.555 65,7%

Roskilde Handelsskole 2.722 1.999 73,4% 3.601 2.465 68,5%

Herningsholm Erhvervsskole 4.812 4.051 84,2% 3.862 2.653 68,7%

Professionshøjskolen UC Syddanmark 3.448 3.085 89,5% 2.568 1.787 69,6%

Uddannelsescenter Holstebro 8.517 5.777 67,8% 9.535 6.669 69,9%

Niels Brock (Copenhagen Business College) 10.715 8.875 82,8% 12.316 8.646 70,2%

Selandia - CEU 7.873 5.436 69,0% 6.874 4.876 70,9%

Hotel- og Restaurantskolen 3.420 2.448 71,6% 2.848 2.041 71,7%

Learnmark Horsens 14.721 9.854 66,9% 12.372 8.868 71,7%

SOSU Nord 5.110 3.196 62,5% 3.335 2.413 72,4%

Professionshøjskolen UCC 1.428 901 63,1% 1.245 901 72,4%

IBC International Business College 11.855 7.515 63,4% 11.084 8.062 72,7%

UCplus A/S 9.816 7.415 75,5% 7.242 5.390 74,4%

Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 5.596 4.610 82,4% 6.640 4.985 75,1%

Århus Social- og Sundhedsskole 1.888 1.450 76,8% 2.850 2.168 76,1%

Kold College 1.022 886 86,7% 1.176 917 78,0%

Erhvervskøreskolen A/S 1.814 459 25,3% 3.296 2.596 78,8%

Aarhus Business College 4.297 3.113 72,4% 3.295 2.601 78,9%

AMU-Vest 12.793 8.099 63,3% 10.627 8.416 79,2%

Social- og Sundhedsskolen Fyn 9.367 7.714 82,4% 4.566 3.645 79,8%

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 3.047 2.550 83,7% 2.308 1.845 79,9%

SOSU Nykøbing F. 1.098 963 87,7% 1.134 916 80,8%

AMU JUUL 4.851 4.292 88,5% 4.843 3.928 81,1%

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2.877 2.222 77,2% 970 790 81,4%

SOPU Sundhed, omsorg, pædagogik København og Nordsjælland 2.652 2.449 92,3% 2.198 1.824 83,0%

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 3.329 2.321 69,7% 3.648 3.068 84,1%

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster 6.174 5.663 91,7% 4.037 3.412 84,5%
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Randers Social- og Sundhedsskole 4.256 3.057 71,8% 2.037 1.722 84,5%

DEKRA AMU Center Hovedstaden ApS 558 127 22,8% 9.441 7.989 84,6%

AARHUS TECH 7.526 6.204 82,4% 5.074 4.364 86,0%

Social & SundhedsSkolen, Herning 1.106 718 64,9% 1.854 1.599 86,2%

Københavns Universitet 876 554 63,2% 957 827 86,4%

Campus Vejle 4.061 3.496 86,1% 5.158 4.522 87,7%

Erhvervsskolerne Aars 2.749 2.427 88,3% 3.373 2.983 88,4%

EUC Nord 9.165 5.155 56,2% 7.229 6.569 90,9%

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) 2.269 2.263 99,7% 2.401 2.183 90,9%

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1.297 982 75,7% 1.271 1.157 91,0%

Viden Djurs 7.032 6.502 92,5% 7.319 6.741 92,1%

AMU Hoverdal 790 887 100,0% 929 957 100,0%

Bygholm Landbrugsskole 16 78 100,0% 25 46 100,0%

Campus Bornholm 1.537 1.484 96,6% 1.736 1.875 100,0%

DEKRA AMU Center Midtjylland ApS 9.731 6.491 66,7% 6.807 7.081 100,0%

Den jydske Haandværkerskole 3.684 2.951 80,1% 3.172 4.513 100,0%

EUC Nordvest 4.280 4.093 95,6% 4.239 4.718 100,0%

Grøns Transport Uddannelser 4.543 3.500 77,0% 3.476 3.580 100,0%

Handelsfagskolen 338 335 99,1% 217 229 100,0%

Knord 389 518 100,0% 237 239 100,0%

Køge Handelsskole 999 1.052 100,0% 1.038 1.544 100,0%

Pharmakon 794 800 100,0% 438 475 100,0%

Skive Tekniske Skole 2.187 2.130 97,4% 2.596 2.600 100,0%

Svendborg Erhvervsskole 1.874 1.990 100,0% 772 903 100,0%

Teknisk Skole Silkeborg 2.827 4.764 100,0% 2.043 2.576 100,0%

Note: Der optræder flere deltagerevalueringer end deltagere på nogle skoler. Det skyldes primært, at aktivitet på udlånte godkendelser registreres hos den skole, der 

låner ud, mens evaluering registreres hos den skole, der låner. Svarprocenten er således for høj hos de skoler, der låner en godkendelse, hhv. for lav på skoler, der låner 

godkendelser ud. Samlet vurderes udlån dog ikke at påvirke det samlede billede af svarprocenterne væsentligt, idet udlån normalt udgør en mindre del af aktiviteten. 

Svarprocenterne kan desuden være påvirket af små periodeforskydninger mellem indberetning af aktivitet og evalueringer. 
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Svarprocenter for efteruddannelsesudvalg 

2016
Deltagere Evalueringer Svarprocent

Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 40.259 24.957                  62                          

Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 129.417 83.317                  64                          

IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 16.284 3.374                    21                          

Industriens Fællesudvalg 49.738 31.585                  64                          

Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 9.529 6.353                    67                          

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 17.769 8.620                    49                          

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 15.780 12.564                  80                          

Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet 40.563 29.668                  73                          

ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg 14.849 10.252                  69                          

Tekniske Installationer og Energi 11.374 7.416                    65                          

Transporterhvervets UddannelsesRåd 97.829 80.307                  82                          

Træets Efteruddannelser 514 434                       84                          

Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser 5.184 2.291                    44                          
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-rådet den 21. juni 2017 

 
Til orientering 

 
9. Status på efteruddannelse.dk 

 
    

Materiale:  • Orientering om status på Efteruddannelse.dk 
• Referat af referencemøde den 8. maj 2017 
• Status på projektet 

 
Bemærkninger: Indtrykket i STIL er, at forbedringerne til Efteruddan-

nelse.dk er blevet taget godt imod, og at de virker til-
fredsstillende.  
 
Den 8. maj 2017 blev møde i referencegruppen for ef-
teruddannelse.dk afholdt.  
 
Status på projektet er i form af dias fra et power point 
show, som endvidere omfatter orientering om kommu-
nikationsindsatser og en handlingsplan for bedre efter-
uddannelse.dk.  
 
Det er aftalt, at VEU-rådet løbende orienteres om status 
på Efteruddannelse.dk  
 
 

Behandling: Til orientering.  
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Styrelsen for It og Læring 

Afdelingen for Produkter og Projekter 
Vester Voldgade 123 

1552 København V 
Tlf. nr.: 35 87 88 89 

 
 
 
9. Status om Efteruddannelse.dk 
Det er fortsat indtrykket i STIL, herunder via VEU-supporten, at forbedringerne til Efteruddannelse.dk er 
blevet taget godt imod, og at de virker tilfredsstillende. Der pågår en række planlagte mindre fejlrettelser. 
 
EASY udfases som it-løsning medium 2018, hvorefter uddannelsesstederne skal anvende andre 
elevadministrative it-systemer. En lignende proces pågår pt. i fht. EUD og GYM. Omlægningen på VEU har 
stor konsekvens for efteruddannelse.dk. Datastrømme og regler skal det næste års tid gennemgås og 
kommunikeres til 3. partsleverandører, og der skal testes grundigt. 
 
STIL forbereder opstart af yderligere forbedringer til efteruddannelse.dk. 
 
Der blev 8. maj 2017 afholdt møde i referencegruppen for efteruddannelse.dk (referat vedlagt). Det blev 
bl.a. her aftalt at koordinere tæt med processen fra virksomhedsforum, som har bedt referencegruppen 
behandle forslag om efteruddannelse.dk 
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Styrelsen for It og Læring 

Center for Digital 

Uddannelsesadministration 

Vester Voldgade 123 

1552 København V 

Tlf. nr.: 35 87 88 89 

E-mail: stil@stil.dk 

www.stil.dk 

CVR nr.: 13223459 

 

 

22. maj 2017 

Sags nr.:17/05549 

  

 

Referat 

Møde/dato: Møde i referencegruppen 8. maj 2017 

Referent: Marianne Guerry Larsen 

Til stede: 

 

Johnny Eslykke, Thomas Felland, Michael Kaas An-

dersen, Kim Madsen, Rasmus Enemark, Ilkay Aztout, 

Niels-Henning Jørgensen, Christine Bernt Henriksen, 

Benedikte Maul Andersen, Jannie Lock, Tina Møller, 

Kristian Brink, Lisbeth Bang Thorsen, Jesper Stæhr 

Mikkelsen, Susanne Guldberg Hinrichen, Anders 

Raun, Marianne Guerry Larsen 

 

  

 
 

1 Velkomst og præsentation af deltagere 
Jesper Stæhr Mikkelsen bød velkommen. Jesper er kontorchef og ny på 

EfterUddannelse.dk. Deltagerne præsenterede sig. Ilkay Aztout (Dansk 

Erhverv) og Thomas Felland (LO) er nye deltagere i referencegruppen 

og afløser hhv. Louise Sommer og Anne Bruvik-Hansen.  

2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Rasmus bad om at der blev tilføjet punkt til 

drøftelse af Virksomhedsforum for enklere regler (blev tilføjet under pkt. 

5 Status på EfterUddannelse.dk). 

 

3 Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referat fra sidste møde (12/9 2016) blev godkendt. 

 

4 Projekt Bedre EfterUddannelse.dk 
Susanne præsenterede projekt Bedre EfterUddannelse.dk. Præsentatio-

nen medsendes referatet og her refereres kun til de spørgs-

mål/kommentarer, der kom undervejs og i forlængelse af præsentatio-

nen. Susanne oplyste også om, at systemet har været igennem den nye 

fællesoffentlige brugertest og at resultatet kommer i uge 19. 

[STIL har efterfølgende fået resultaterne af testen, som er bestået. Den 

samlede brugertilfredshed skal være minimum 4 på en skala fra 1-5, hvor 

5 er bedst. Resultatet af brugertesten på de nye sider er 4,4. Der var in-

gen kritiske fejl.] 

Tina spurgte om der er et sted, hvor man kan se, hvilke kendte fejl, der 

er. Der er publiceret en liste med kendte fejl på skolernes admsys: 
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 2 

http://admsys.stil.dk/EfterUddannelse/Nyheder/Alle-

Nyhe-

der/~/ADMSYS/Data/News/EfterUddannelse/2017/Mar/170331-fejl 

Infomøderne blev kort vendt. Jannie og Tina deltog i et af møderne i 

Århus. De oplevede mødet som positivt. Der var god tid til at kunne gå i 

detaljer. Der deltog få virksomheder – og primært fra de store virksom-

heder, men de var jo heller ikke målgruppen. 

Tina oplyste, at dokument med introduktion til de nye sider har været 

rigtig godt – det har givet tryghed på skolerne, at de kan sidde med do-

kumentet ved siden af sig, når de taler med virksomhederne.   

STIL opdaterer handlingsplanen og udsender den med referatet. 

4.1 Input til leverance 2 

Rasmus spurgte, om det var muligt at få udsendt noget af det procesma-

teriale, der er blevet udarbejdet i forbindelse med analyse af Bedre Ef-

terUddannelse.dk del 2 (omkring regler)1. Det kan være nyttigt i forbin-

delse med 3-parts forhandlinger, hvor man kigger på veu. Der er et stort 

ønske om at man kan tilmelde og ansøge i én proces. Det burde være 

nok, at skolen attesterer, at medarbejderen har deltaget i kurset. 

Christine sagde, at der har været en træls sag om en virksomhed, der ikke 

havde søgt i tide pga. manglende påmindelsesmail, fordi der ikke var 

angivet mailadresse. Der ønskes en tydelig advarsel, når/hvis man angi-

ver, at man ønsker påmindelsesmail, og der ikke er angivet mailadresse. 

Marianne oplyste, at deter på ønskelisten til en kommende leverance. 

Christine oplyste, at man på amukurs.dk har stor glæde af, at vise data fra 

viskvalitet.dk (tilfredshedsmåling), og hun opfordrede til, at vi gør det 

samme på EfterUddannelse.dk.  Jesper Stæhr sagde, at det er en god 

måde at bruge data på, og at STIL overvejer det samme til en fremtidig 

leverance. 

Forslag fra virksomhedsforum for enklere regler skal tænkes ind (se mere 

under pkt. 5). DA/DI har deltaget i møde, hvor det blev aftalt at æn-

dringsforslag fra arbejdsgruppen (virksomhedsforum for enklere regler) 

skal drøftes i referencegruppen. DA/DI afventer referat for møde her-

om og vender tilbage til STIL med forslag til videre proces. 

4.1.1 Opsamling på erfaringer fra leverance 1 

Jannie oplyste, at hun har fået meldinger fra flere skoler, om at det er 

uheldigt, at der i den nye lette tilmelding ikke spørges ind til kost og logi. 

Det er særligt et problem for landsskoler. 

Tina spurgte til, hvordan der samles op på de tilbagemeldinger, der 

kommer vedr. leverance 1. Skolerne ved formentlig ikke, at de kan hen-

                                                 
1 Mail sendt til referencegruppen den 29/10-15 med materiale fra referencegruppemø-

det den 7. oktober 2015, er sendt til Rasmus. 

60

http://admsys.stil.dk/EfterUddannelse/Nyheder/Alle-Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EfterUddannelse/2017/Mar/170331-fejl
http://admsys.stil.dk/EfterUddannelse/Nyheder/Alle-Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EfterUddannelse/2017/Mar/170331-fejl
http://admsys.stil.dk/EfterUddannelse/Nyheder/Alle-Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EfterUddannelse/2017/Mar/170331-fejl


 

 3 

vende sig til referencegruppens medlemmer. Skolekonsulenterne er der 

jo ikke længere. 

Christine foreslog, at der kom en national platform til dette. Jesper sagde, 

at STIL vil overveje en fremtidig videndelingskanal. 

Jesper nævnte, at vi også har god mulighed for at indsamle viden om, 

hvad der volder problemer fra vores hotline.  

5 Status på EfterUddannelse.dk 
Marianne supplerede statusrapporten med information om: 

 Virksomhedsforum for enklere regler i regi af Erhvervsstyrelsen. 

Der er i foråret 17 blevet sat fokus på digitale løsninger til virksom-

hederne - herunder EfterUddannelse.dk. STIL har deltaget i et virk-

somhedsbesøg på en mellemstor byggevirksomhed midt i marts og i 

en workshop den 29. marts, hvor virksomhedsbesøget blev præsen-

teret (brugerrejse m.v.). Arbejdsgruppen for enklere regler stiller på 

baggrund af virksomhedsbesøget forslag til forenklinger. Forslagene 

stilles til myndigheden ud fra ”følg eller forklar”-princippet 

 Der har været fejl i eIndkomstjobbet i marts måned, som har givet 

anledning til forsinket udbetaling. Det skyldtes ændringer i grænse-

fladen, som havde betydning for oplysning om indberettet løn. Fej-

len blev rettet midt i marts måned, og har haft betydning for ansøg-

ninger for januar og februar måned. 

 Der er varslet systemarbejde i weekenden 20./21. maj pga. flytning 

af servere. Det fremgår af systeminfo på EfterUddannelse.dk 

5.1 Spørgsmål/kommentarer/drøftelser i relation til statusrap-

porten 

Tina efterspurgte tilmeldings- og ansøgningsstatistik for 1. kvartal 2017.  

Disse eftersendes. 

Drøftelse af behov i forbindelse med understøttelse af IGU. Der forven-

tes tilføjet et nyt søgekriterium/en ny undervisningsform ”undervisning 

på fremmedsprog”, som kan hjælpe med at finde kurser på fremmed-

sprog. Der var diskussion af, om dette var nok. Om der evt. også skal stå 

hvilke fremmesprog der undervises i – og/eller om der anvendes tolk.  

Der var dog enighed om, at det vil være nyttigt at kunne udsøge kurser, 

som afholdes på fremmedsprog og kurser, som afholdes som særlige 

forløb for flygtninge/indvandrere (indberetningsprincip SFI, hvor varig-

hed kan forlænges). Navn på fremmedsproget kan indgå i kursusti-

tel/beskrivelse. 

Ifølge DI aflyses der mange kurser målrettet IGU pga. for få tilmeldin-

ger. Michael pointerede, at der stadig er meget, som mangler at falde på 

plads omkring IGU. 

Lisbeth spurgte til, hvad der skal til for at IGU kan fungere bedre på 

efteruddannelse.dk? Der synes at være behov for bedre vejledning. Virk-
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somhederne står ofte alene tilbage, når kommunerne ”har sluppet” op-

gaven. Hotlinen kan evt. klædes på til at vejlede virksomheder og kursi-

ster om IGU. Det var der opbakning til. STIL går videre med tilpasnin-

ger til kursussøgning (på fremmedsprog og søgning på særlige forløb for 

flygtninge/indvandrere) og laver sammen med STUK information til 

Hotlinen, som der kan vejledes ud fra. 

Markedsgørelsen, hvor EASY udfases medio 2018 til fordel for private 

leverandører af elevadministrative systemer på uddannelsesstederne, blev 

drøftet. Der blev spurgt til, hvordan det administrative system tænkes 

ind. Der findes jo skolens sider på EfterUddannelse.dk. Tænkes disse 

udvidet med funktioner til indberetning m.v? Det er ikke umiddelbart 

forventningen. Michael pointerede, at det er vigtigt at integrationen til de 

administrative systemer fungerer, og at Efteruddannelse.dk i fbm. sy-

stemskift ikke lukker ned i længere tid - det er særligt vigtigt på amu-

området! 

6 Nyt fra interessenterne 
Michael sagde, at skolerne venter spændt på resultat af ekspertudvalgets 

arbejde. 

Tina nævnte, at hun oplever, at der er mange skolemedarbejdere, som 

ikke har opdaget nyhed på admsys om introduktion til nye sider, og 

spurgte, om der evt. kunne sendes mail til skolens hovedmailadresse ved 

vigtige nyheder.  

Jesper oplyste, at STIL kigger på informationskanaler og en evt. afløser 

for admsys. 

Tina spurgte til, om der bliver evalueret på leverance 1. Susanne svarede, 

at det er en del af projektopsamlingen, at der måles på tilfredsheden (i 

målhierarki for projektet er der sat nogle tilfredshedsmål). 

Kim sagde, at det generelt kører fint for deres virksomheder. Har dog 

oplevet, at en region ikke kunne hente oplysninger om tidligere kursus-

deltagelse, da de kun kunne hente på p-nummer niveau. Det afhænger af 

rettigheder, hvis man har rettigheder på cvr-niveau, kan man godt frem-

søge tilmeldinger m.v. på cvr-niveau og hente søgeresultat til fil. 

Johnny sagde, at 3F/a-kasse oplever problemer med eIndkomst efter at 

de har digitaliseret sagsbehandlingen. Han ved, at der løbende hentes 

eIndkomstoplysninger, men at indberettet løn først vises efter den 10. i 

måneden efter. Han efterspørger, at det bliver mere smidigt, så man viser 

oplysninger om indberettet løn tidligere. STIL og STUK er ved at under-

søge mulighederne for at smidiggøre processerne omkring sagsbehand-

ling. 

Benedikte har ikke hørt noget fra baglandet, og går ud fra, at de godt kan 

finde ud af den nye kursussøgning. Hun beder om, at vi i del 2 kigger på 

spørgsmål om afsluttet uddannelse (dropper skelnen mellem faglært, 

ufaglært og blot spørger til, om kursist har en videregående uddannelse 
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eller ej). Har desuden et ønske om en hjælpetekst til spørgsmål om 

”hvem betaler” (er meldt ind tidligere til Marianne). 

LO bakker op om arbejdsgiversidens ønsker til forbedringer. 

 

7 Eventuelt – herunder næste møde 
STIL sætter analyseforløb i gang hos leverandøren omkring leverance 2. 

Næste møde holdes primo september 2017. STIL indkalder hertil. 
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Status på projektet 
Referencegruppemøde 8. maj 2017 

Status på projektet 
Referencegruppemøde 8. maj 2017 
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22-05-2017 

Side 2 

Status på Bedre Efteruddannelse.dk 

1. projektleverance – Ny forside, ny søgeresultatside, let udgave, mere 

hjælp 

 Hvordan er den første tid gået?  

 Fællesoffentlig brugertest 

 Leverance i forhold til handlingsplan 

2. projektleverance - Optimeret tilmeldings- og VEU-ansøgningsflow 

 Økonomi 

 Forslag til forbedringer 
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22-05-2017 

Side 3 

Status på Bedre Efteruddannelse.dk 

 

 

Leverance 1: Ny forside, ny søgeresultatside, 

let udgave, mere hjælp – den første tid 
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Ny version idriftsat 2. april 

 
 
Den første uge 
 
Den første uge blev der konstateret 2 fejl, der blev rettet hhv. den 
4. og 7. april.  
 
Meget stille. Support fik ikke flere henvendelser pga. ny version. 
 
Der udestår pt. 66 mindre fejl, som rettes i den kommende tid. 
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Kommunikationsindsatser 

 
Nyhedsbreve 
13. marts – Den gode historie 
3. april – Lanceringsnyhed med hvad er nyt og hvad er uændret 
 
Introduktionsmateriale sendt til skolerne forud for lancering 
 
Infomøder 
26. april – Aarhus 
27. april – Odense AMU-Fyn 
2. maj - København 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

200 har deltaget i de 4 infomøder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infomøder 
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Fællesoffentlig brugertest 4. maj 

 
Den fællesoffentlige brugertest skal sikre, at 
selvbetjeningsløsninger fungerer efter hensigten, og at brugerne 
kan anvende løsningen. 
 
Alle obligatoriske selvbetjeningsløsninger skal igennem denne 
test.  
 
Et eksternt bureau har gennemført testen på 6 virksomhedsejere 
indenfor fødevarebranchen torsdag den 4. maj. 
 
Vi skal have en gennemsnitsscore på 4 (skala 1-5) for at bestå. 
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Fællesoffentlig brugertest 4. maj 

 
 
 
 

”Var det det?” 

”Det er intuitivt og åbenlyst” 

”Det virker meget enkelt og ligetil” 
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Side 9 

Leverance 1 i forhold til handlingsplanen  
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Handlingsplan – Hjælp og vejledning 

Revideret forside 
H3: -> Vi foreslår, at overskrifterne ”Sådan bruger du portalen”, ”Interaktive e-guides” 
og ”Vejledninger og support” nedtones visuelt, så de ikke fremtræder som knapper, 
men tydeliggøres, at alt indholdet under overskrifterne er guides og vejledninger. 
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Handlingsplan – Fokus på de små virksomheder 

Let udgave 
 

F1:-> Vi foreslår, at brugerne selv skal kunne vælge,  
om de vil benytte en ”light” version af systemet  
eller den mere avancerede, der oftest ønskes af  
større virksomheder. 

 

F1:-> Vi foreslår, at der udvikles et særligt  
tilmeldingsflow tilpasset den lejlighedsvise  
virksomhedsbruger 

 

F1:-> Vi foreslår, at fx masseindtastningsfunktioner  
”fjernes” fra light-udgaven, så brugeren ikke  
forstyrres af nogle funktioner, som han/hun ikke har brug for 

 

F1:-> Vi foreslår, at fx alle tilmeldinger/VEU-ansøgninger automatisk er fremsøgt, når 
man som virksomhed logger ind på light-udgaven 
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Handlingsplan – Fokus på de små virksomheder 
 
 

NemID Privat – snart på vej på Efteruddannelse.dk 
 

F2: -> Vi foreslår, at krav om rettigheder fjernes for virksomheder med 
selskabsform ”enkeltmandsvirksomhed” (hvis dette sikkerhedsmæssigt er 
forsvarligt) 
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Handlingsplan – VEU-ansøgning 

Let udgave – særligt til VEU-ansøgningsside 
 

 

V5:-> Vi foreslår, at det tydeliggøres, hvordan man opretter/åbner en VEU-ansøgning 
fx ved at tilføje knap/link ud for hver tilmelding i kolonnen Ansøgninger 

 

V8:-> Vi foreslår, at der kigges nærmere  
på årsagsforklaringer til fx ”Ej relevant” 

- Og navngivning af statusserne  
”Ej relevant” og ”ingen aktive” 
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Handlingsplan – Tilmelding, hjælp og vejledning 

Spørgsmål og hjælpetekster  
 

 

T3:-> Vi foreslår, at det tydeliggøres, hvilke spørgsmål  
der skal udfyldes og hvilke spørgsmål, der kan springes over 

 

 

 

H2/T5/V3:-> Vi foreslår, at der generelt tænkes  
kontekstspecifik hjælp på EfterUddannelse.dk  
– i tilmeldingen, til indholdsfelter og de enkelte  
spørgsmål, fremfor i den højre spalte 

 

 

T7:-> Vi foreslår, at der kigges på fejlbeskeder - generelt 
 

 

 

 

 

 

I let udgave 
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Handlingsplan  

VEU-ansøgning 
V5:-> Vi foreslår, at processen i forbindelse med oprettelse, udfyldelse og afsendelse 
af VEU-ansøgning gøres mere tydelig, så brugeren ikke er i tvivl om, hvordan han/hun 
finder, opretter og sender en VEU-ansøgning 

 

V4:-> Vi foreslår, at der tilbydes ekstra hjælp til at huske ansøgningsfrist 

V4:-> Vi foreslår fx, at der gives mulighed for at oprette en begivenhed i brugerens 
kalender, når det bliver muligt at signere en VEU-ansøgning 

 

Tilmelding 
T8:-> Vi foreslår, at det undersøges, om det er muligt at gemme oplysninger undervejs 
i tilmeldingsprocessen uanset at alle oplysninger ikke er indtastet. Dvs. at ufærdige 
tilmeldinger gemmes og kan tilgås ved fremtidige sessioner 

 

 

 

 

I let udgave 
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Handlingsplan - Kursussøgning 

 

K1:-> Vi foreslår, at det undersøges, om den ny kursussøgning (nov. 2014) løser de i  
brugeranalysen belyste problematikker  
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Handlingsplan – Hjælp og vejledning 

 

 

H1:-> Vi foreslår, at man på EfterUddannelse.dk kan finde kontaktoplysninger på 
hotline (tlf.nr./mail), så brugeren (i konteksten) kan se, hvor han/hun kan få hjælp 

H1:-> Vi foreslår, at der i 2015-16 etableres en central hotline som supplement til 
uddannelsesstedernes support og vejledning 

 

 

H4:-> Vi foreslår, at der gennemføres en fornyet kommunikationsindsats om 
EfterUddannelse.dk fx i form af informationsmøder og/eller erfamøder for 
virksomheder/selvstændige 

 

 

 

 

 80



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

22-05-2017 

Side 18 

Status på Bedre Efteruddannelse.dk 

 

 

Leverance 2 – Optimeret tilmeldings- og VEU-

ansøgningsflow  
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Økonomi 
(omkostningsbaseret) 

Aktivitet Mio. kr. 

Brugeranalyse 2014 0,3 

Forbedring af kursussøgning 2014 0,7 

Bedre Efteruddannelse.dk Leverance 1 4,3 

Samlet 5,3 

Ramme 9,0 

Tilbage til Bedre Efteruddannelse.dk Leverance 2 3,7 
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Udestående indsatser fra handlingsplan 

VEU-ansøgning 
V6:-> Vi foreslår, at der åbnes for, at VEU-ansøgning kan sendes i forlængelse af tilmeldingen 
(ophæve signeringsregler) 
V2:-> Vi foreslår, at VEU-ansøgningsskemaet forsøges simplificeret: Er der fx spørgsmål, som kan 
udgå af den digitale VEU-ansøgning, fordi oplysningen kan hentes på anden vis eller fordi 
oplysningen ikke længere er relevant (ved regelforenkling) 
V4:-> Vi foreslår, at der tilføjes en pop-up på virksomhedens side, som gør brugeren opmærksom 
på eventuelle ikke-afsendte VEU-ansøgninger  
V4:-> Vi foreslår, at der gives mulighed for at oprette en begivenhed i brugerens kalender, når det 
bliver muligt at signere en VEU-ansøgning 
 
 

Tilmelding 
T3:-> Vi foreslår, at tilmeldingsprocessen simplificeres 
T2:-> Vi foreslår, at der tilføjes et nyt tilmeldingsflow, hvor tilmelding og  
navngivning sker i én og samme proces. Det nye tilmeldingsflow skal være et 
supplement til det eksisterende tilmeldingsflow og målrettet kursusadministratorer, 
som ved, hvem de vil tilmelde 
T3:-> Vi foreslår fx, at det undersøges, om der er spørgsmål som kan udgå, fordi 
oplysninger kan hentes på anden vis eller fordi oplysning ikke længere er nødvendig 
(fx spørgsmål om indkvartering, hvis uddannelsessted ikke tilbyder at arrangere 
indkvartering) 
 

I lightflow 
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Forslag til næste leverance 
 

Forslag til forbedringer til VEU-ansøgning 
 

• Massesignering – lettelse for kursusadministratorer. 

• VEU-ansøgning sendes med det samme -  i forlængelse af 
tilmeldingen (signering med det samme) – lettelse for alle 
brugere. 

• Påmindelse til kursusadministratorer. Mulighed for 
kalenderaftale med påmindelse som i let udgave, og evt. pop-
up på virksomhedens side, om ikke afsendte VEU-
ansøgninger.  
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