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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 
Punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

Materiale: 1. Meddelelser vedr. spørgsmål fra VEU-rådsmødet
den 21. juni 2017. Svar fra hhv
- Beskæftigelsesministeriet og
- Undervisningsministeriet

2. Høringer og udtalelser siden sidst samt de til rådet
endnu ikke udsendte høringssvar (vedlagt)

3. Planlagte rådsmøder 2018 (vedlagt)
4. Undervisningsministerens udpegning den 8. august

2017 af :
- Maj Jensen Nistrup tilforordnet for BM indtil den

31. maj 2019, hvor indeværende periode udløber,
i stedet for Mia Aistrup, BM.

      samt beskikkelse den 28. november 2017 af 
- Pia Svane, politisk rådgiver i HK, medlem for LO

indtil den 31. maj 2019, hvor indeværende perio- 
    de udløber, i stedet for Martin Grønbæk Jensen, 
    LO 
- Opdateret medlemsliste vedlagt.

Bemærkninger: Ad 1 

Meddelelser vedr. spørgsmål fra VEU-rådsmødet den 
21. juni 2017:

Under dagsordenens punkt 7 ”VEU-centrenes regio-
nale samspil” på VEU mødet den 21. juni forespurgte 
DA, om der findes erfaringer vedr. jobcentrenes samar-
bejde med udbydere af AMU og VEU-centre. 

Beskæftigelsesministeriet oplyser følgende: 

Vi har ikke systematiske erfaringsopsamlinger på områ-
det, men i forbindelse med VEU-ekspertgruppen blev 
der lavet en rapport, som berører emnet.  

Erfaringerne med jobcentrenes samarbejde med VEU-
centrene og AMU-udbydere er beskrevet i rapporten 
Analyse af beskæftigelsessystemets brug og efterspørg-
sel af voksen- og efteruddannelse, Rambøll (pdf) som 
Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse 

1

https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf-17/170608-analyse-af-beskaeftigelsessystemets-brug-og-efterspoergsel-af-voksen--og-efterudda.pdf?la=da
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf-17/170608-analyse-af-beskaeftigelsessystemets-brug-og-efterspoergsel-af-voksen--og-efterudda.pdf?la=da


fik udarbejdet. Heraf fremgår det bl.a., at 

• Systemerne samarbejder, men kvaliteten i sam-
arbejdet halter. Analysen viser samlet set, at
samarbejdsrelationerne mellem jobcentre og ud-
dannelsesinstitutionerne (i og på tværs af begge
systemer) er ganske udbredt. Jobcentre og ud-
dannelsesinstitutioners samarbejde har et natur-
ligt omdrejningspunkt i form af dialog, koordi-
nation og samarbejde om oprettelse og gennem-
førelse af VEU-uddannelse (hyppigst AMU-
kurser) målrettet de ledige. Der er forskellige
vurderinger af omfang og tilstrækkelighed af
samarbejdet, og særligt jobcentre er kritiske
overfor, om uddannelsesinstitutionerne samar-
bejder nok i forhold til de behov, som beskæfti-
gelsessystemet identificerer. Her er et ønske om
mere samarbejde, da dette vurderes at være nøg-
len til at overkomme den mest fremherskende
barriere i form af at få oprettet og gennemført
VEU-forløb til de ledige.

• Blandt jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitu-
tioner synes der at være enighed om, at styrket
koordination og samarbejde på tværs af jobcen-
tre samt uddannelsesinstitutioner og virksomhe-
der vil bidrage til mere relevante VEU-tilbud.

• Analysen viser entydigt, at såvel beskæftigelses-
system som VEU-system efterspørger styrket –
og ikke mindst mere forpligtende – samarbejde
og koordination, som specifik mekanisme til at
overkomme den barriere, som fylder absolut
mest på området: nemlig at kurser inden for vok-
sen- og efteruddannelse aflyses, således at ledige
ikke opkvalificeres.

Desuden – og det nævnes også i rapporten – faciliterer 
de tre regionale arbejdsmarkedskontorer, som hører un-
der STAR, jævnligt uddannelses- og dialogfora, hvor 
jobcentre og uddannelsesinstitutioner, samt udbydere af 
AMU og VEU-centre deltager. 

Under dagsordenens punkt 9 ”Status på efteruddan-
nelse.dk” på VEU mødet den 21. juni udtrykte DA 
ønske om udarbejdelse af en analyse om, hvem det er, 
der ikke henter VEU-godtgørelse.  
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Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, 
oplyser følgende: 

De eksisterende dataregistreringer og it-systemforhold 
på VEU har flere begrænsninger i fht. besvarelsen af 
spørgsmålet. Ministeriet ser nu på mulighederne for dels 
at udarbejde en analyse, der inden for de eksisterende 
vilkår søger at besvare spørgsmålet, dels vil give input 
til, i regi af VEU-trepartsaftalen, indretningen af det 
fremtidige data- og systemlandsskab på VEU 

Behandling: Til drøftelse, bearbejdelse og  godkendelse. 
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6. december 2017
. 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 21. juni 2017 til 6. december 2017 

Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 

21.08.17 VEU-rådets høringssvar til forslag til lov om 
ændring af lov om akkreditering af videregå-
ende uddannelsesinstitutioner (Justering 
af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse 
maritime uddannelsesinstitutioner fra institu-
tionsakkreditering, udvidelse af Danmarks 
Akkrediteringsinstitutions udbud af vurde-
ringskompetence m.v.). 

Uddannelses – og Forsk-
ningsministeriet 

17/04852-21 

21.09.17 Høring over forslag til lov om forbud mod 
forskelsbehandling pga handicap  

Børne- og Socialministeri-
et 

17/04852-22 

21.09.17 FKB Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet 

17/04852-23 

09.10.17 Høring om indstilling af medlem til EVA Undervisningsministeriet 17/04852-24 

25.10.17 Høring over forslag til lov om ændring af lov 
om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse m.v. (Ka-
pacitetsloft) 

Undervisningsministeriet 17/04852-25 

20.11.17 Høring over forslag til ændring af AUB-
loven, godtgørelsesloven og SVU-loven 

Undervisningsministeriet 17/04852-27 

21.11.17 Principper for VEU-centrenes kontrakter Undervisningsministeriet 17/04852-28 
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Til Undervisningsministeriet 
ved fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen 
 
sendt med e-mail til mdcjc@uvm.dk 
 
  
 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om 
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud 
til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efterud-
dannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse 
af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., 
forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-
godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.). 
  
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 10. novem-
ber 2017 modtaget Undervisningsministeriets høring over forslag til lov 
om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven. 
 
VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring og har ingen bemærknin-
ger. 
 
VEU-rådet henviser i øvrigt til de høringssvar, der måtte komme fra de 
organisationer, der er repræsenteret i VEU-rådet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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VEU Råds- og forretningsudvalgsmøder i 2018

Ugenr Dag Dato FU Rådsmøde
6 Onsdag 07-02-18 X
9 Onsdag 28-02-18 X

15 Onsdag 11-04-18 X
18 Onsdag 02-05-18 X
23 Onsdag 06.06.18 X
25 Onsdag 20.06.18 X
36 Onsdag 05.09.18 X
38 Onsdag 19.09.18 X
44 Onsdag 31.10.18 X
46 Onsdag 14.11.18 X
48 Onsdag 28.11.18 X
50 Onsdag 12.12.18 X

Kl 10.00 - 
11.30 

kl 14.30 - 
16.30

NB Nyt tidspunkt for rådsmøderne!
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Sammensætning af Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet)  
(beskikkelsesperiode 1. juni 2015 – 31. maj 2019) 
 
Formand: Professor Kjeld Møller Pedersen, kmp@sam.sdu.dk 
 
Medlemmer, suppleanter og tilforordnede e-mail-adresser 
Medlemmer, LO  
Næstformand Ejner K. Holst, LO ekh@lo.dk 
Forbundssekretær Per Påskesen, Dansk Metal 0000pps@danskmetal.dk 
Politisk rådgiver Pia Svane, HK  pia.svane@hk.dk 
Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-forbund bys@def.dk 
Konsulent Thomas Felland, LO tfe@lo.dk 
Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F pia.andersen@3f.dk 
Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA chne@foa.dk 
Suppleanter, LO  
Forbundssekretær Per Hansen, NNF peh@nnf.dk 
Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F claus.eskesen@3f.dk 
Medlemmer, DA  
Chefkonsulent Rasmus Enemark, DA rae@da.dk 
Erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen, DI lofb@di.dk 
Chefkonsulent Jakob Krohn-Rasmussen, Dansk Byggeri jkr@danskbyggeri.dk 
Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ tvo@tekniq.dk 
Chefkonsulent Ilkay Yüksel Aztout, Dansk Erhverv iya@danskerhverv.dk 
Uddannelseschef Thomas Christensen, Lederne tch@lederne.dk 
Suppleanter, DA  
Uddannelses – og integrationschef Jannik Bay, DA jab@da.dk 
Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI nhhj@di.dk 
Medlem, FTF  
Konsulent Martin Liebing Madsen, FTF mama@ftf.dk 
Suppleant, FTF  
Uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen, Kost – og Ernæ-
ringsforbundet 

gkt@kost.dk 

Medlemmer, de offentlige arbejdsgivere (KL, FM, Danske 
Regioner) 

 

Specialkonsulent Lise Aaen, Moderniseringsstyrelsen lisaa@modst.dk 
Specialkonsulent Kristine Wiberg Plougsgaard, Kommunernes 
Landsforening  

krwp@kl.dk 
 

Suppleant, de offentlige arbejdsgivere  
Konsulent Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner kmr@regioner.dk 
  
Tilforordnede uden stemmeret:  
Ministeriet for Undervisningsministeriet 
Kontorchef Signe Tychsen Philip 

signe.tychsen.philip@uvm.dk 
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Beskæftigelsesministeriet 
Specialkonsulent Maj Jensen Nistrup 

maj@star.dk 
 

Erhvervsministeriet 
Kontorchef Helle Osmer Clausen 

hoc@evm.dk 

Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen og 
Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene 
Direktør Michael Kaas – Andersen, Selandia 

mika@sceu.dk 

Lederforeningen for VUC 
Direktør Niels Henriksen, VUC Storstrøm 

nhe@vucstor.dk 

Uddannelsesforbundet 
Formand Hanne Pontoppidan 

hpo@uddannelsesforbundet.dk 

Handelsskolernes Lærerforening, HL 
Formand Christoffer Jørgensen 

chrj@hl.dk 

DFS, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af 
Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser-
ne 
Administrerende direktør John Meinert Jacobsen, AOF Danmark 

jmj@aof-danmark.dk 

 
Sekretariat: fuldmægtig Henrik Saxtorph, Undervisningsministeriet 
henrik.saxtorph@uvm.dk 
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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 

Punkt 3: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
 

 
    

Materiale:  Mundtlig 
 

Bemærkninger:  
 

Behandling: Til orientering 
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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 

Punkt 4: Temadrøftelse 
 
    

Materiale:  Mundtligt 
  

Bemærkninger:  
 
 

Behandling: Til drøftelse. 
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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 

Punkt 5: Ansøgning fra ETIE om godkendelse  
af otte FKB’er inden for el-området 

 
    

Materiale:  Notat om otte ansøgninger fra Efteruddannelsesudvalget 
for Tekniske Installationer og Energi (ETIE) om god-
kendelse af otte fælles kompetencebeskrivelser inden for 
el-området. Ansøgningerne har alle karakter af mindre 
teknologiske opdateringer af eksisterende FKB’er med 
flere ligheder og gennemgås derfor i samme notat. 

 
Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 

modtaget otte ansøgninger fra ETIE om godkendelse af 
otte fælles kompetencebeskrivelser inden for el-
området: 
 
• FKB 2850 Bygningers el-installationer og antenne-

montage 
• FKB 2851 Elektrisk automation på aut. Maskiner og 

anlæg 
• FKB 2852 Elevatorteknik 
• FKB 2853 Service på hvidevare og køleautomatik 
• FKB 2854 Intelligente bygningsinstallationer og 

CTS-anlæg 
• FKB 2855 Sikrings- og alarmteknik 
• FKB 2856 Tele- og datateknik 
• FKB 2857 El-forsyningsanlæg 
 
ETIE har oplyst, at FKB’erne er revisioner af otte 
FKB’er med samme navn: 
 
• FKB 2271 Bygningers el-installationer og antenne-

montage 
• FKB 2652 Elektrisk automation på aut. Maskiner og 

anlæg 
• FKB 2653 Elevatorteknik 
• FKB 2656 Service på hvidevare og køleautomatik 
• FKB 2657 Intelligente bygningsinstallationer og 

CTS-anlæg 
• FKB 2658 Sikrings- og alarmteknik 
• FKB 2659 Tele- og datateknik 
• FKB 2770 El-forsyningsanlæg 
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Udvalget har endvidere oplyst, at FKB’erne har været 
koordineret med alle efteruddannelsesudvalg:  
 
• MI og HAKL havde to mindre ønsker til FKB 2850, 

der begge er blevet imødekommet. 
• MI havde et mindre ændringsønske til FKB 2852, 

der er blevet imødekommet 
• HAKL havde et mindre ændringsønske til FKB 

2853, der er blevet imødekommet 
 

De øvrige efteruddannelsesudvalg havde ikke nogen 
kommentarer. 
 
Udvalget indstiller de samme udbydere, der i dag er 
godkendt til at udbyde de oprindelige FKB’er Ansøg-
ningen medfører dermed ikke ændringer i den nuværen-
de udbudssituation. 
 
Styrelsen vurderer, at de ansøgte FKB’er kan godken-
des, og ligeledes det foreslåede udbud. 

 
Behandling: 

 
Til rådets godkendelse med henblik på en udtalelse til 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) af såvel 
godkendelsen af den fælles kompetencebeskrivelse som 
godkendelsen af det foreslåede udbud. 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
9. november 2017 
Sags nr.:17/13413 

 

 

Notat til VEU-rådet om ansøgning fra ETIE om godkendelse af 
otte FKB'er inden for el-området 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ultimo september 2017 mod-
taget otte ansøgninger fra Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Instal-
lationer og Energi (ETIE) om godkendelse af otte fælles kompetencebe-
skrivelser inden for el-området. Ansøgningerne har alle karakter af min-
dre teknologiske opdateringer af eksisterende FKB’er med flere ligheder 
og gennemgås derfor i samme notat. 
 
De nye FKB’er har følgende navne: 
• FKB 2850 Bygningers el-installationer og antennemontage 
• FKB 2851 Elektrisk automation på aut. Maskiner og anlæg 
• FKB 2852 Elevatorteknik 
• FKB 2853 Service på hvidevare og køleautomatik 
• FKB 2854 Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg 
• FKB 2855 Sikrings- og alarmteknik 
• FKB 2856 Tele- og datateknik 
• FKB 2857 El-forsyningsanlæg 

 
Ovenstående FKB’er en revision af følgende FKB’er med samme navne: 
• FKB 2271 Bygningers el-installationer og antennemontage 
• FKB 2652 Elektrisk automation på aut. Maskiner og anlæg 
• FKB 2653 Elevatorteknik 
• FKB 2656 Service på hvidevare og køleautomatik 
• FKB 2657 Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg 
• FKB 2658 Sikrings- og alarmteknik 
• FKB 2659 Tele- og datateknik 
• FKB 2770 El-forsyningsanlæg 

 
Baggrund 
Revisionen af ovenstående FKB’er er, ifølge udvalget, begrundet i den 
teknologiske udvikling på de respektive fagområder. 
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Indhold 
 
FKB 2850 
FKB 2850 er en mindre tilpasning af FKB 2271 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at jobområdet er 
udvidet til at omfatte design af belysning, energioptimering og opkobling 
til Big Data/Internet of things-komponenter, cloud-løsninger og anven-
delse af mobile platforme. Herudover er der sket mindre tilføjelser og 
justeringer, og installationsmontører er tilføjet som medarbejdere på ar-
bejdspladserne. 
 
FKB 2851 
FKB 2851 er en mindre tilpasning af FKB 2652 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at der under 
jobområdet er tilføjet cloud-løsninger samt nye teknologier, der samlet 
betegnes som industri 4.0, hvor produktionssystemer forbindes og styres 
uafhængigt af fysisk lokalitet, hvor produktion individualiseres og tilpas-
ses lokale behov, og hvor servicering af maskiner kan finde sted online. 
Herudover er der sket mindre tilføjelser og justeringer i FKB’en. 
 
FKB 2852 
FKB 2852 er en mindre tilpasning af FKB 2653 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at der under 
TAK ”Service, vedligehold, fejlfinding og rep. af elevatoranlæg” er tilfø-
jet, at der ved nyere anlæg kan foretages servicering via online tekniske 
løsninger. Herudover er der sket mindre justeringer, og installationsmon-
tører er tilføjet som medarbejdere på arbejdspladserne. 
 
FKB 2853 
FKB 2853 er en mindre tilpasning af FKB 2656 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at jobområdet og 
de beskrevne kompetencer er udvidet til at omfatte opkobling til Big 
Data/Internet of things-komponenter og anvendelse af mobile applika-
tioner. Herudover er der sket mindre justeringer, og installationsmontø-
rer er tilføjet som medarbejdere på arbejdspladserne. 
 
FKB 2854 
FKB 2854 er en mindre tilpasning af FKB 2657 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at jobområdet og 
de beskrevne kompetencer er udvidet til at omfatte opkobling til Big 
Data/Internet of things-komponenter samt anvendelse af mobile appli-
kationer. Herudover er der sket mindre justeringer og tilføjelser i 
FKB’en. 
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FKB 2855 
FKB 2855 er en mindre tilpasning af FKB 2658 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at jobområdet og 
de beskrevne kompetencer er udvidet til at omfatte specialisering på nye 
teknologiområder fx cloud, It-netværk og It- sikkerhed, etc. Herudover 
er der sket mindre tilføjelser og justeringer, og installationsmontører er 
tilføjet som medarbejdere på arbejdspladserne. 
 
FKB 2856 
FKB 2856 er en mindre tilpasning af FKB 2659 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at jobområdet er 
udvidet til at omfatte arbejde med bredbånd, fiberteknik, cloud-
løsninger, big data og mobile indendørs dækningsområder. Herudover er 
der sket mindre justeringer, og installationsmontører er tilføjet som med-
arbejdere på arbejdspladserne. 
 
FKB 2857 
FKB 2857 er en mindre tilpasning af FKB 2770 i forhold til den tekno-
logiske udvikling på området. Dette indebærer primært, at der under 
jobområdet og til en vis grad de tilhørende TAK’er er tilføjet ladestatio-
ner, smart grid, batterianlæg i private hjem samt mikrokraftværker. Her-
udover er der sket mindre justeringer, og installationsmontører er tilføjet 
som medarbejdere på arbejdspladserne. 
 
Konklusion 
Styrelsen vurderer, at revisionen af ovenstående FKB’er har karakter af 
mindre teknologiske opdateringer, og at indholdet i de nye FKB’er er i 
orden. Styrelsen kan på den baggrund godkende de indholdsmæssige 
tilretninger og dermed det samlede indhold i de nye FKB’er. 
 
Koordinering: 
Udvalget oplyser, at der er koordineret med alle efteruddannelsesudvalg.  
 
• MI og HAKL havde to mindre ændringsønsker til FKB 2850, der 

begge er blevet imødekommet. 
• MI havde et mindre ændringsønske til FKB 2852, der er blevet 

imødekommet. 
• HAKL havde et mindre ændringsønske til FKB 2853, der er blevet 

imødekommet. 
 
De øvrige efteruddannelsesudvalg havde ikke nogen kommentarer. 
 
Udbud: 
Udvalget indstiller de samme udbydere, der i dag er godkendt til at udby-
de oprindelige FKB’er, som fremgår ovenfor. Ansøgningen medfører 
dermed ikke ændringer i den nuværende udbudssituation. 
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På den baggrund vil udbudsgodkendelserne til de nye FKB’er se ud som 
følger: 
 
 
Udbyder Geografisk dækningsområde 
FKB 2850  
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
Den jydske Haandværkerskole Midt 
Tech College Aalborg Nord 
FKB 2851 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
Rybners Syd 
Den jydske Haandværkerskole Midt 
Tech College Aalborg Nord 
FKB 2852 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland, Syd, 

Midt, Nord 
FKB 2853 
Den jydske Haandværkerskole Hovedstaden, Sjælland, Syd, 

Midt, Nord 
FKB 2854 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland, Syd 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Hovedstaden, Sjælland, Syd 
Tech College Aalborg Midt, Nord 
FKB 2855 
Den jydske Haandværkerskole Hovedstaden, Sjælland, Syd, 

Midt, Nord 
FKB 2856 
TEC Teknisk Erhvervsskole Center Hovedstaden, Sjælland 
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syd 
Tech College Aalborg Midt, Nord 
 FKB 2857 
Den jydske Haandværkerskole 
 

Hovedstaden, Sjælland, Syd, 
Midt, Nord 

 
 
Udvalget ønsker at videreføre den eksisterende minimumsaktivitet for de 
eksisterende udbydere, som fremgår af nedenstående skema: 
 
FKB Minimumsaktivitet (årselever) 
2850 2 
2851 2 
2852 ingen 
2853 ingen 
2854 2 
2855 2 
2856 3 
2857 ingen 
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bemærkninger: 
Det er styrelsens samlede vurdering, at de otte ansøgte FKB’er kan god-
kendes. Ved godkendelse af de otte nye FKB’er, vil de oprindelige 
FKB’er, som fremgår af dette notat, blive nedlagt. 
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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 

Punkt 6: Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2018 
 

    
Materiale:  
 

Mundtlig orientering 

Bemærkninger:  

 
Behandling: 

 
Til orientering og eventuel drøftelse. 
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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 

Punkt 7: Status på AMU-tilsyn 
 

    
Materiale:  Notat om Status på AMU-tilsynet i november 2017 . 

 
Bemærkninger: Notatet omfatter styrelsens tilsyn i 2017 samt status for 

styrelsens arbejde med evalueringsresultater fra Viskva-
litet.dk og udvikling af et risikobaseret tilsyn. 
 
Tilsynet har været fokuseret på: 
 
• Enkeltsagstilsyn i form af anmeldte og uanmeldte 

tilsynsbesøg  
• Afslutning og fortsat behandling af ældre tilsynssa-

ger 
• Udvikling af risikobaseret tilsyn via screening af 

rsultater i Vis Kvalitet.   
 
Endvidere har styrelsen fået afsluttet to af de ”tunge” 
gamle sager, imedens to ”tungere” sager af ældre karak-
ter fortsat er under behandling.  
 
I Viskvalitet.dk har kursusdeltagerne siden år 2000 kun-
net evaluere den arbejdsmarkedsuddannelse, de har gen-
nemført, ved at svare på et spørgeskema, hvor en del af 
spørgsmålene er fælles for alle 
 
Fremadrettet har styrelsen udviklet et nyt koncept og 
model for indikatorbaseret screening af evalueringsre-
sultater. 
 
Deltagere på AMU skal have tilbudt at evaluere deres 
kursus med et spørgeskema fra Viskvalitet.dk, hvilket er 
et fokusområde i styrelsens arbejde med Viskvalitet.dk. 
 
 

Behandling: Til orientering og eventuel drøftelse. 
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Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 
Afdelingen for Erhvervsrettet 
Uddannelse og Tilskud 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
Tlf. nr.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR nr.: 29634750 
1. december 2017 
Sags nr.:17/15475 

 

 

Status på AMU-tilsyn november 2017 
 
Styrelsens tilsyn på AMU-området har i 2017 været fokuseret på tre ind-
satsområder: 

• Enkeltsagstilsyn i form af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg  
• Afslutning og fortsat behandling af ældre tilsynssager 
• Udvikling af risikobaseret tilsyn via screening af rsultater i Vis Kva-

litet.   
 

TaskForce AMU har i 2017 gennemført i alt 12 tilsynsbesøg. Der har 
været tale om dialogbaserede tilsynsbesøg, bestående af både anmeldte 
og uanmeldte besøg. Det primære fokus har været på virksomhedsforlagt 
undervisning, fjernundervisning og AMU på alle tidspunkter, jf. tilsyns-
planen for 2017-18. Det har vist sig at være en stor udfordring for Task-
Force AMU at komme på tilsynsbesøg ved kurser udbudt som fjernun-
dervisning og AMU på alle tidspunkter. Det skyldes begrænset udbud, en 
del aflysninger samt at kurserne flyttes. Der vil fortsat være stor fokus på 
disse typer af kurser i 2018.  
 
 
Tilsynsbesøg 2017 
 Anmeldt Uanmeldt 
Virksomhedsforlagt - 5 
Fjernundervisning 1 - 
Øvrige 1 5 
Ialt 2 10 
 
 
TaskForce AMU har kun haft få og mindre bemærkninger til de afholdte 
kurser, der har været gennemført tilsyn på, og det er styrelsens vurdering, 
at der generelt har været tale om velfungerende kurser med en høj grad 
af egenkontrol. 
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Foruden ovennævnte besøg har styrelsen fået afsluttet to af de ”tunge” 
gamle sager.  
 
• Afgørelse om tilbagebetaling af taxametertilskud og VEU-

godtgørelse for 5,4 mio. kr., hvor skolen nu har tilbagebetalt penge-
ne.  

 
• Afgørelse om VEU-godtgørelse for ca. 6 mio. kr., hvor AMU-

udbyder er blevet stævnet af et privat firma for manglende udbeta-
ling af godtgørelse. Styrelsen har valgt at gå ind i sagen til fordel for 
AMU-udbyder. Østre landsret har i september mundtligt tilkendegi-
vet, at alle 3 dommere er enige om at stadfæste byrettens afgørelse – 
dvs. frifindelse for at tilbageholde ca. 6 mio. kr. i kost, logi og VEU-
godtgørelse – på bagrund af styrelsen afgørelse. Den mundtlige til-
kendegivelse har karakter af endelig kendelse og sagen er derfor 
slut.   

 
Der er dog fortsat 2 ”tungere” sager af ældre karakter under behandling 
Det drejer sig om:   
 
• Afgørelse om taxametertilskud og VEU-godtgørelse for ca. 5 mio. 

kr., hvor styrelsen har stævnet tidligere AMU-udbyder for manglen-
de tilbagebetaling af beløb. Retten i Aarhus afsagde i marts 2017 
kendelse vedrørende spørgsmålet om forældelse i tilsynssagen. Sty-
relsen fik medhold om at sagen ikke var forældet, hvorefter sagen 
blev kæret til Vestre Landsret. Sagen er endnu ikke afsluttet.   
 

• Afgørelse om taxametertilskud og VEU-godtgørelse for ca. 6,5 mio. 
kr., hvor AMU-udbyder har stævnet styrelsen og krævet beløbet til-
bagebetalt. Retten i København afsagde i juni 2017 kendelse og Sty-
relsen fik medhold i sagen, hvorefter sagen blev kæret til Østre 
Landsret. Sagen er endnu ikke afsluttet.   

 
 

Status for styrelsens arbejde med evalueringsresultater fra Viskvali-
tet.dk og udvikling af et risikobaseret tilsyn 
I Viskvalitet.dk har kursusdeltagerne siden år 2000 kunnet evaluere den 
arbejdsmarkedsuddannelse, de har gennemført, ved at svare på et spør-
geskema, hvor en del af spørgsmålene er fælles for alle. Uddannelsesinsti-
tutioner og efteruddannelsesudvalg kan også stille spørgsmål i skemaer-
ne.  Evalueringsresultaterne skal anvendes af uddannelsesinstitutioner, 
efteruddannelsesudvalg og styrelsen til at sikre og videreudvikle kvalite-
ten af arbejdsmarkedsuddannelserne.  
Resultater fra deltagernes svar på de fælles evalueringsspørgsmål er of-
fentligt tilgængelige. 
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Et nyt sæt fælles evalueringsspørgsmål i 2016 satte ekstra fokus på delta-
gernes kursusudbytte, og indførte en opdeling i de fælles spørgsmål i tre 
kvalitetsdimensioner: 
Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og indhold, 
med henblik på en mere målrettet dialog om resultaterne, herunder mel-
lem uddannelsesinstitutioner og styrelsen i tilsynet. 
 
Nyt koncept og model for indikatorbaseret screening af evalueringsresultater 
Med afsæt i det forbedrede datagrundlag har styrelsens arbejde med Vis-
kvalitet i 2016-17 koncentreret sig om at udvikle et nyt koncept for sy-
stematisk opfølgning på kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne i 
form af indikatorbaseret screening i styrelsens risikobaserede kvalitetstil-
syn. På AMU-området er der taget udgangspunkt i evalueringsresultater 
fra Viskvalitet.dk som indikatorerne på kvalitet i uddannelsesindsatsen.  
 
Den screeningsmodel, styrelsen har valgt, lægger sig op af screeninger på 
bl.a. trivselsundersøgelser fra erhvervsuddannelsesområdet og grundsko-
leområdet, og fokus er på forbedring af uddannelsesinstitutionernes præ-
stationer. De uddannelsesinstitutioner, der udtages i screeningen, er der-
for dem, deltagerne vurderer til at være blandt de 10 % lavest vurderede 
på kursusudbytte samt mindst en af de øvrige kvalitetsdimensioner: Læ-
rerens præstation eller undervisningens form og indhold.  
Screeningsmodellen er dermed en relativ model, der ikke forudsætter, at 
evalueringerne alene kan afgøre, om en uddannelsesinstitution har pro-
blemer med kvaliteten af uddannelsesindsatsen. I stedet peger modellen 
på, at en lav præstation altid kan - og skal - forbedres.  
 
Styrelsen har midt i 2017 gennemført screening af alle godkendte AMU-
udbyderes evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk, fordelt på de tre kvali-
tetsdimensioner, spørgsmålene til deltagerne er delt op i.  
 
Screeningen har haft et todelt formål: 

- at fastlægge en basislinie, der skal være reference for samme 
screening i 2018 

- at danne grundlag for en henvendelse til de skoler, der ifølge 
modellen udtages til opfølgning. 

 
Til brug for vurdering af den opfølgning, der skal være med skolerne, er 
screeningen blevet supplereret med andre, tilgængelige oplysninger fra 
styrelsens øvrige tilsynsarbejde. 
 
Screeningsresultat 
I styrelsens screening 2017 er 5 uddannelsesinstitutioner blevet udtaget 
til at skulle aflevere en redegørelse, der nærmere beskriver og forklarer 
deres uddannelseskvalitet på AMU på baggrund af den vurdering, delta-
gerne har givet i Viskvalitet.dk.   
 

30



4 

Uddannelsesinstitutionerne skal desuden udarbejde en plan for forbed-
ring, der ikke skal indsendes til styrelsen, men skal fungere som afsæt og 
dokumentation for arbejdet med at forbedre kvaliteten frem mod næste 
års screening, hvor planen vil indgå som materiale i dialogen med styrel-
sen, hvis uddannelsesinstitutionen fortsat er blandt de lavest vurderede. 
 
Svarprocenter 
Alle deltagere på AMU skal have tilbudt at evaluere deres kursus med et 
spørgeskema fra Viskvalitet.dk. 
Et fokusområde i styrelsens arbejde med Viskvalitet.dk er derfor også at 
sikre, at dette sker. 
 
I forlængelse af undersøgelsen af uddannelsesinstitutionernes svarpro-
center i Viskvalitet.dk i 2016 og efterfølgende brev til skolerne om at 
sikre, at alle kursister får mulighed for at evaluere de kurser, de deltager 
på, har styrelsen i 2017 fortsat arbejdet med at sætte fokus på andelen af 
deltagere der får et spørgeskema af uddannelsesinstitutionen efter endt 
kursus, og får registreret deres svar på det i Viskvalitet.dk. 
 
I forbindelse med den foretagne screening af evalueringsresultater i til-
synsøjemed, har styrelsen udarbejdet en ny opgørelse af uddannelsesin-
stitutionernes svarprocenter, på baggrund af aktivitetstal fra AMU-
statistikken og tal for antal evaluerende deltagere fra Viskvalitet.dk 
 
Opgørelsen har vist, at der er enkelte problemer med at sammenholde tal 
fra de to systemer, specielt efter fusioner af uddannelsesinstitutioner, 
indgåelse af aftaler om administrative fællesskaber, og ved udlægning af 
aktiviteter, idet aktiviteterne kan risikere at blive registreret forskelligt.  
Styrelsen er i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring i gang med at 
undersøge uoverensstemmelser imellem de to systemers opgørelse af 
antal deltagere på AMU. Desuden undersøges muligheden for at udvikle 
en model for opgørelse af svarprocent for en uddannelsesinstitution i 
Viskvalitet.dk. 
 
Idet uddannelsesinstitutionerne selv er bekendt med, om disse forhold er 
til stede, har styrelsens valgt at udarbejde og udsende årets opgørelse 
med ovenstående forbehold. I brevet orienteres uddannelsesinstitutio-
nerne om reglerne for evaluering, og at styrelsen vil følge op på næste års 
opgørelse af svarprocenterne med de uddannelsesinstitutioner, der ikke 
opnår en svarprocent på minimum 80 %. 
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Møde i VEU-rådet den 14. december 2017 

Punkt 8: Status på EfterUddannelse.dk 
 

    
Materiale:  Notat om status på efteruddannelse.dk 

  
Bemærkninger: VEU-rådet modtog i november en skriftlig status om 

efteruddannelse.dk. Dette notat er en ajourført status 
mht. status og tilfredshedsmålinger. 
 

Behandling: Til orientering og eventuel drøftelse. 
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Notat 

Vedrørende: Status EfterUddannelse.dk  

Skrevet af: Susanne Guldberg Hinrichsen og Marianne Guerry 
Larsen 

Version: 1 
Fordeling: 
 

VEU-Rådet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Status på EfterUddannelse.dk  
VEU-rådet modtog i november en skriftlig status om efteruddannel-
se.dk.  

Der er blevet taget godt imod forbedringerne på EfterUddannelse.dk fra 
april 2017. For at afdække, hvad målgruppen synes om de nye sider, 
gennemføres der pt. en brugeranalyse med sammenlignelige spørgsmål, 
som blev stillet til selvstændige og mindre virksomheder i brugeranalysen 
fra 2014.  

Som led i markedsgørelsen af de studieadministrative systemer for ung-
doms- og voksenuddannelsesområdet under Undervisningsministeriet 
ophører EASY-A medio 2019. STIL er i dialog med kommende private 
leverandører af systemadministrative systemer. Som følge af udfasningen 
af EASY-A skal der udvikles nye dataintegrationer mellem de studiead-
ministrative systemer og EfterUddannelse.dk. 
 
Forsøgsordningen med nedsat deltagerbetaling for kursusdeltagere med 
en forældet videregående uddannelse ophører pr. 31/12-2017. EfterUd-
dannelse.dk vil blive tilpasset, så der vises korrekt deltagerpris for kursi-
ster med videregående uddannelse.  

Der er påbegyndt implementering af VEU trepartsaftalen, hvor STIL og 
AUB pt. ser på processer og regler, bl.a. mhp. at disse bedst kan under-
støttes digitalt på en brugervenlig måde. 

Der afholdes første møde efter VEU trepartsaftalen i referencegruppen 
den 10. januar 2018.  
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2 Status på Hotline  
3. kvartal 2017: 

• Hotlinen har besvaret 1.433 telefoner  
• Svarprocent: 90 %  
• Andel besvaret inden for 3 min: 90 % 

2.1 Tilfredshedsmålinger 
Der gennemføres en tilfredshedsmåling af de henvendelser, som kom-
mer fra en mobiltelefon. Når opkaldet er afsluttet, modtager brugeren en 
sms med spørgsmål om, hvordan han/hun har oplevet den vejledning, 
som han/hun netop har fået. Vurderingen sker på en skala på 1-5 – hvor 
5 er meget tilfreds.  

Den gennemsnitlige vurdering for 3. kvartal 2017 var 4,6 (13% har sva-
ret). 
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