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Retningslinjer for godkendte AMU-udbyderes gennemførelse af forsøg med kollektiv afkortning
Virksomheders/ arbejdspladsers adgang kollektiv afkortning
Virksomheder kan henvende sig til en godkendt AMU-udbyder med ønske
om, at en gruppe medarbejdere får afkortet kursusvarigheden i forhold til
den normerede varighed af en arbejdsmarkedsuddannelse.
Den første forudsætning for, at AMU-udbyderen kan imødekomme ønsket, er, at arbejdsmarkedsuddannelsen er godkendt til kollektiv afkortning.
De arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendt til kollektiv afkortning,
står på listen i bilag 1 til den AMU-bekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli
2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191408
Dernæst skal virksomheden i en dialog med AMU-udbyderen sandsynliggøre, at den gruppe, man ønsker afkortning for, allerede har nogle af de
kompetencer, der indgår i den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse.
På baggrund af dialogen er det den godkendte AMU-udbyder, der træffer
afgørelsen om en eventuel afkortning.
For at hjælpe virksomhederne med information om muligheden for kollektiv afkortning, skal den godkendte AMU-udbydere ved markedsføringen oplyse, om en udbudt arbejdsmarkedsuddannelse er godkendt til kollektiv afkortning.
Kurser, der er afkortet for grupper eller hold, kan gennemføres fra 1. juli
2017 og skal være afsluttede senest 31. december 2018, hvor forsøgsperioden udløber.
Forløb med flere arbejdsmarkedsuddannelser
I forløb med flere arbejdsmarkedsuddannelser kan der ske kollektiv afkortning af de arbejdsmarkedsuddannelser, der er godkendt til det, dvs. er
med på listen i bilag 1 til AMU-bekendtgørelsen.
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AMU-udbyderen kan altså ikke afkorte et forløb med flere arbejdsmarkedsuddannelser som helhed, men skal tage stilling til afkortning af hver
enkelt arbejdsmarkedsuddannelse, der indgår i forløbet, ud fra dialogen
med de virksomheder, der har medarbejdere på kursus.
Tilrettelæggelse af undervisningen for deltagere, der har fået afkortet deres kursusvarighed som gruppe
Undervisningen har til formål, at alle deltagere skal nå alle de handlingsorienterede mål på den arbejdsmarkedsuddannelse, de er på kursus i.
Når en godkendt AMU-udbyder på baggrund af dialogen med virksomheden finder det sandsynliggjort, at en gruppe deltagere har nogle af kursets
kompetencer i forvejen, kan AMU-udbyderen beslutte at afkorte kursusvarigheden for gruppen.
Undervisningen, som deltagerne i gruppen/ på holdet med afkortet varighed får, skal herefter tilrettelægges, så deltagerne opnår de kompetencer,
de mangler, for at nå alle arbejdsmarkedsuddannelsens mål.
Ved kursets afslutning skal gruppen af deltagere/ holdet med afkortet
varighed tage en afsluttende test, der omfatter spørgsmål til alle arbejdsmarkedsuddannelsens mål. Den test, de skal gennemføre, er udarbejdet til
formålet af det efteruddannelsesudvalg, der er ansvarlig for arbejdsmarkedsuddannelsen.
Indberetning af aktivitet og udbetaling af tilskud vedrørende et kursus hvor et helt hold eller en gruppe har fået afkortet varigheden
Det er i henhold til afsnit 20 i IEU-instruksen et krav, at AMU-udbyderen
skal indberette den faktiske varighed for hver deltager, og årselevbidraget
skal opgøres på grundlag af den faktiske varighed.
De almindelige tilskudsbetingelser og tælleregler skal desuden være opfyldt:
 Det en betingelse for deltagelse i aktiviteten, og for at aktiviteten er
tilskudsberettiget, at deltagerbetalingen er betalt, og at Amu-udbyderen
er i besiddelse af dokumentation for, at deltagerbetalingen er modtaget.
 En deltager kan indgå i opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet for
den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse, når AMU-udbyderen kan dokumentere, at deltageren har været til stede på kursets 1. eller 2. dag.
For deltagere, der deltager i en afkortet kursus på f.eks. tre dage, er
kursets 1. dag den dag, de starter på kurset.
Der betales deltagerbetaling svarende til deltagerens faktiske (afkortede)
varighed på kurset.
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Udløb af mulighed for indberetning af aktivitet i forsøget med kollektiv afkortning
Forsøget løber fra 1. juli 2017 til 31. december 2018. Efteruddannelsesudvalgene får mulighed for at udvælge flere arbejdsmarkedsuddannelser til
forsøget i 2018, så det forventes, at der næste forår vil blive tilføjet flere
arbejdsmarkedsuddannelser til listen over arbejdsmarkedsuddannelser, der
kan gennemføres med kollektiv afkortning.
Forsøget med kollektiv afkortning udløber med udgangen af 2018.
Kurser, der er afkortet for grupper eller hold skal være afsluttet senest
31/12 2018, hvor forsøgsperioden udløber.
Afsluttende test, bedømmelse og bevisudstedelse
Gennemførelse af den afsluttende test
En betingelse for at gennemføre undervisning afkortet for en gruppe er, at
gruppen af deltagere, der får afkortet kursusvarigheden, til gengæld gennemfører den sluttest, efteruddannelsesudvalget har udarbejdet til kurset.
Alle deltagere i en gruppe/ på et hold, der samlet har fået afkortet kursusvarigheden, skal derfor gennemføre en afsluttende test.
På kurser, hvor det kun er dele af deltagergruppen, som har fået afkortet
kursusvarigheden i forhold til den normerede varighed, kan AMUudbyderen også vælge at benytte testen til de resterende dele af deltagergruppen, hvis det er mest hensigtsmæssigt, og hvis AMU-udbyderen beslutter, at det skal være en del af AMU-udbyderens tilrettelæggelse af undervisning og bedømmelse.
En sluttest skal med andre ord benyttes til deltagerne i den gruppe, der har
fået afkortning, og kan benyttes til de øvrige deltagere på samme hold.
Bedømmelse og bevis
Lærerens samlede bedømmelse af, om deltageren har nået kursets mål og
der kan udstedes bevis, hviler både på resultatet af sluttesten og deltagerens øvrige indsats.
På baggrund af den gennemførte sluttest er det læreren og AMUudbyderen, der ud fra en samlet bedømmelse afgør, om resultatet af sluttesten og deltagerens øvrige indsats på kurset tilsammen viser, at deltageren
har nået alle arbejdsmarkedsuddannelsens mål, og om der derfor kan udstedes bevis.
I og med at sluttesten er et krav for deltagere, der har fået afkortet deres
varighed som gruppe, kan der dog kun udstedes bevis til en deltager i en
gruppe/ på et hold, der har fået et kursus kollektivt afkortet, hvis deltageren har gennemført den afsluttende test.
En deltager kan i enkelte tilfælde godt få bevis, selvom der ikke er svaret
rigtigt på alle spørgsmål i sluttesten. Bedømmelsen kan således være, at
deltageren har nået målene, selv om ikke alle spørgsmål i en sluttest er
rigtigt besvaret, hvis deltageren på anden måde har vist, at han eller hun
kan det, der kræves på kurset.
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Praktisk gennemførelse af den afsluttende test
Den afsluttende test varer 30-45 minutter, afhængigt af antal spørgsmål.
Med i beregningen skal tages, at deltagerne både skal nå at registrere sig i
testredskabet og besvare, og at der skal være tid til at støtte deltagere med
f.eks. læsevanskeligheder.
Endelig skal der være tid til evaluering med Viskvalitet.dk.
Varighed af testning og evaluering skal desuden indgå i overvejelsen om
den samlede afkortede kursusvarighed, AMU-udbyderen kan tilbyde virksomhederne/ deltagernes arbejdspladser.
På forløb med flere, f.eks. tre, afkortede arbejdsmarkedsuddannelser, skal
der gennemføres test på hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse. Det mest
hensigtsmæssige er, at en afsluttende test sker, når undervisningen afsluttes
for hver arbejdsmarkedsuddannelse, uanset hvordan forløbet er tilrettelagt,
fordi det, der er lært, så er i frisk erindring.
Anvendelse af den afsluttende test til andre formål
Testene til arbejdsmarkedsuddannelserne, som indgår i forsøget, er udviklet som sluttest. Inden for rammerne af forsøget skal de således først bruges efter afslutning af det afkortede kursus.
Testen må derfor ikke benyttes til andre formål, herunder f.eks. kompetenceafklaring eller i visitationen inden det afkortede kursus, f.eks. for at
klarlægge, hvilke dele af kurset en deltagergruppe skal nå igennem på kurset.
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