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

Sekretariatet 

VEU 

Rådsmøde den 28. februar 2018 

Mødemateriale 



Møde i VEU-rådet den 28. februar 2018 

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

Materiale:  Intet 

Bemærkninger: Meddelelserne omfatter bl.a. 

1. Temadag afholdes onsdag den 20. juni på AMU-Fyn
i Odense fra kl 10.00 – 13.00
Efter frokost fra 13.00 – 13.30 fortsættes med det
ordinære rådsmøde til kl 16.30.

Dagsordenens pkt. 4 på dette rådsmøde 28/2 -18
omhandler drøftelse af, hvilke emner temadagen
skal omfatte.

2. Onsdag den 5. september afholdes fællesmødet mel-
lem VEU og REP.
Planlægning af det fælles møde forventes at blive
behandlet på VEU-rådets møde den 2. maj, iflg ud-
kast til årshjul.

3. VEU-Rådets sammensætning:
Undervisningsministeren har beskikket Konsulent
Per Nørregaard, DI, som suppleant efter indstilling
fra DA.
Materiale vedlagt

4. Undervisningsministeriet har offentliggjort første del
af puljen til opsøgende arbejde, som er aftalt i Tre-
partsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, ef-
ter- og videreuddannelse.Her kan man læse mere:
https://uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-
puljer/pulje-til-opsoegende-arbejde-2018--frist--5--
april-2018-
Materiale vedlagt

5. Oversigt over høringer VEU-Rådet har haft til hø-
ring.
Materiale vedlagt

Behandling: Til rådets drøftelse 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  [Februar 2018] 
 
 

Sekretariatet 1 

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 Kasper Palm, Dansk Metal kapa@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, Dansk Erhverv iya@danskerhverv.dk 
Uddannelseschef Thomas Christensen, Lederne tch@lederne.dk 
Suppleanter, DA  
Uddannelses – og integrationschef Jannik Bay, DA jab@da.dk 
Konsulent Per Nørregaard, DI pern@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 
 
 



Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
Sekretariatet  [Februar 2018] 
 
 

Sekretariatet 2 

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 
 





21. februar 2018 
.  

 

 

Oversigt over høringssvar og udtalelser m.v. 
I perioden fra 6. december 2017 – 21. februar 2018 
 
Dato Høring / Udtalelse Modtager Journal nr 

14.12.17 VEU-rådets høringsvar om seks ugers jobret-
tet uddannelse 

Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering 
 

17/04852-29 

29.01.18 VEU-rådets høringsvar om STUKs indstillin-
ger til UUL puljen, 2018  

Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet 

18/01468-1 

20.02.18 Høring over ændring af SVU-
bekendtgørelsen 

Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet 
 

18/01468-2 

21.02.18 Høring over udkast til fire lovforslag vedrø-
rende forberedende grunduddannelse 

Undervisningsministeriet 18/01468-3 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 

Efteruddannelse (VEU-rådet) 

 

Sekretariat: 

Undervisningsministeriet 

 

Fr. Holms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. 3392 5085 

E-mail VEU-raadet@uvm.dk 

 

29. januar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 
ved fuldmægtig Jørgen Brogaard Nielsen 
 
sendt med e-mail til joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk 
 
 
 

 

 
 
 
VEU-rådets høringssvar om STUKs indstillinger til puljen til ud-
vikling af uddannelse og læreruddannelse mv., UUL puljen, 2018. 
  
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 12. januar 
2018 modtaget STUKs indstilling med tilhørende materiale.  
 
VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring.   
 
Rådet konstaterer, at udmøntningen af UUL puljen for 2018 i høj grad 
afspejler efteruddannelsesudvalgenes særlige opgave med tilpasning af 
kurser i AMU som den naturlige opfølgning på den fælles trepartsaftale. 
Derfor er 2018 et særligt år for de aktiviteter, som indgår i udviklingen af 
AMU, hvorfor VEU-rådet også konstaterer, at det for næste års ud-
møntning af UUL-puljen og fremadrettet er behov for at fokusere udvik-
lingsmidlerne på den løbende udvikling af AMU-kurser, i forhold til ud-
viklingen på job- og arbejdsmarkedsområder. 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Rådet for Voksen – og Efteruddannelse (VEU-rådet) 

Rådet for Voksen – og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 
 
Sekretariat: 
Undervisningsministeriet 
 
Fr. Holms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. 3392 5085 
E-mail VEU-raadet@uvm.dk 
 

20. februar 2018 
 
 

 
 
 
 
 
Til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Jura 
ved chefkonsulent Marianne Gjevert Petersen 
 
sendt med e-mail til  siu-jur@ufm.dk, 
og kopi til   mgp@ufm.dk 
 
 
 
 
 
 
 
VEU-rådets høringssvar om høring over ændring af SVU-
bekendtgørelsen. 
  
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) har den 17. januar 
2018 modtaget høring med tilhørende materiale fra Styrelsen for Institu-
tioner og Uddannelsesstøtte, Jura. 
 
VEU-rådet har haft høringen i skriftlig høring.   
 
Rådet konstaterer, at forhøjelsen af satsen for SVU til ordblindeunder-
visning og FVU i henhold til trepartsaftalen og den deraf følgende lov-
givning udløber ved udgangen af 2021, hvorfor der til den tid igen er 
behov for ændring af SVU-bekendtgørelsen. 
 
VEU-rådet henviser til organisationernes høringssvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kjeld Møller Pedersen 
Formand 
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Møde i VEU-rådet den 28. februar 2018 

 
Punkt 3: Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

 
 
    

Materiale:  Intet 
 

  
Bemærkninger: Ministeriet vil efter aftale med VEU-FU give en oriente-

ring om status for implementeringen af ”Trepartsaftale 
om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videre-
uddannelse (2018-2021)”. Orienteringen vil være en fast 
del af dette punkt indtil videre. 
 
Ad 1  
En status for erfaringerne med forsøgsordningen 
vedrørende kollektiv afkortning,  jf. anmodning fra 
LO på rådsmødet 14.12.17 
 
LO gav udtryk for under punktet ”Evt” på rådsmødet 
den 14.12.17, at man ønskede en status for erfaringerne 
med forsøgsordningen vedrørende kollektiv afkortning 
på førstkommende møde. 
 
STUK har givet følgende status for erfaringer med for-
søg med kollektiv afkortning på AMU: 
 
Med indførelse af regler om kollektiv afkortning i 
AMU-bekendtgørelsen 30. maj 2017 fik alle AMU-
udbydere mulighed for at afkorte kursusvarigheden for 
grupper, såkaldt kollektiv afkortning. Afkortning kan 
kun ske af arbejdsmarkedsuddannelser, som det udvik-
lingsansvarlige efteruddannelsesudvalg har udarbejdet 
en afsluttende test til, og betingelsen for, at en godkendt 
AMU-udbyder kan tilbyde kollektiv afkortning, er, at 
deltagerne på det afkortede kursus gennemfører den 
afsluttende test. 
 
Det blev dengang besluttet ikke at pålægge skolerne 
særskilte indberetninger eller lignende i forbindelse med 
skolernes brug af kollektiv afkortning, mhp. at ordnin-
gen blev så ubureaukratisk at tage i brug og anvende 
som muligt. Der registreres og indberettes derfor ikke 
særskilte data om skolernes brug af kollektiv afkortning, 
og styrelsen har derfor heller ikke data om brug af ord-
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ningen. 
 
I forbindelse med indførelse af ordningen blev det aftalt, 
at den skulle evalueres efter årsskiftet 2017/18, mhp. at 
resultatet af evalueringen bl.a. kunne indgå i arbejdet 
med en eventuel ændring af reglerne om afkortning af 
kurser på AMU-området i forlængelse af trepartsfor-
handlingerne. 
 
Styrelsen bestilte derfor en evaluering af ordningen hos 
EVA, og modtager resultatet af evalueringen den 17. 
april -18. Evalueringen foregår med spørgeskema i løbet 
af foråret 2018. Spørgeskemaet udsendes til alle de sko-
ler, der er godkendt til en fælles kompetencebeskrivelse, 
hvor der indgår arbejdsmarkedsuddannelse, som det 
udviklingsansvarlige efteruddannelsesudvalg har udar-
bejdet en af-sluttende test til. Disse arbejdsmarkedsud-
dannelser er oplistet i bilag 1 til AMU-bekendtgørelsen: 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=
191408. 
 
Indtrykket fra møder med skoler er, at der ikke er stor 
aktivitet på ordningen, men det er ikke muligt at sige 
noget sikkert på nuværende tidspunkt. På VEU-rådets 
førstkommende møde efter modtagelse af evalueringsre-
sultaterne vil styrelsen kunne orientere nærmere om 
erfaringerne.  
 
Ad 2 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orientering 
om, at 9 godkendte AMU-udbydere har fået tilsagn 
til at deltage i fri-institutionsforsøget 2018.  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte den 13. 
december 2017 brev til alle godkendte AMU-udbydere 
angående udmelding af fri-institutionsforsøg 2018 på 
AMU-området vedrørende hjælp til tilmelding uden 
opkrævning af IDV betaling. 2018-forsøget har udeluk-
kende fokus på hjælp til tilmelding, herunder VEU-
godtgørelse, kompetencefondsmidler og befordring.  

Der er i alt indkommet 9 ansøgninger, der fordeler sig 
således:  

• AMU SYD 
• AMU-Fyn 
• EUC Sjælland 
• EUC Syd 
• Learnmark Horsens 
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• Roskilde Handelsskole 
• Syddansk Erhvervsskole 
• UC Holstebro 
• UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 
 

Alle ansøgninger er blevet imødekommet. Hertil kom-
mer, at 9 udbydere har anmodet om forlængelse af deres 
igangværende forsøg: 

• Nordjyllands landbrugsskole - Lundbæk 
• Dalum Landbrugsskole 
• AMU Nordjylland 
• Amu Vest 
• Selandia 
• TEC 
• EUC Nordvest 
• EUC Lillebælt 
• UC Syd 
 

Forlængelsen for igangværende forsøg gælder ligeledes 
udelukkende hjælp til tilmelding. 
 
De i alt 18 udbydere skal senest 31. marts 2018 indsen-
de en statusrapportering til Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet med henblik på anvendelse i lovgivningsar-
bejdet vedrørende udmøntning af ”Trepartsaftale om 
styrket og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddan-
nelse (2018-2021)". 
 
Der kan læses mere om fri-institutionsforsøget i 2018 
her. 
 

Behandling: Til rådets drøftelse og bearbejdelse. 
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Møde i VEU-rådet den 28. februar 2018 

 
Punkt 4: Drøftelse af emner til temadagen: 

 
 
    

Materiale:  Intet 
 

  
Bemærkninger: Emner til temadagen: 

 
Hvilken betydning vil trepartsaftalen have for 
• det fremtidige VEU-råds arbejde,  
• samarbejdet med efteruddannelsesudvalgene og 

RAR.  
• skolerne, fx i forbindelse med aftalens nyværdi og 

den fremtidige funktion 
• efteruddannelsesudvalgene 
 
Endvidere kan følgende emner nævnes: 
• gennemgang af kursusporteføljen 
• hvordan AMU systemet kan bidrage 
• hvad god voksenvejledning er 
• drøfte overskuelighed og flexibiltet, som kan være 

modsat rettet  
 
 

Behandling: Til rådets drøftelse, bearbejdelse og  godkendelse. 
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Møde i VEU-rådet den 28. februar 2018 

 
Punkt 5: Årshjul 

 
    

Materiale:  Udkast vedlagt 
 

Bemærkninger: Årshjulet omfatter dels de opgaver, som fremgik af års-
hjulet i 2017, dels nye opgaver foranlediget af treparts-
aftalen.  
 
Endvidere er de faste mødepunkter påført. 
 
 

Behandling: Til Rådets drøftelse, bearbejdelse og  godkendelse. 
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Årshjul/opgaveoversigt for VEU-rådet  

 
 

Faste dagsordens-
punter for alle møder 

• Godkendelse af dagsorden 
• Meddelelser fra formanden 
• Meddelelser fra Undervisningsministeriet 
• Undervisningsministeriet løbende orientering af VEU 
• Evt. 

 
Januar Ingen møder 

 
Februar/Marts 
 

  7. februar 2018: Møde i VEU-FU  
28. februar 2018: Møde i VEU-rådet 
 

• Udkast til årshjul for VEU-rådets arbejde 2018 
• Forbrug og aktivitet for det almene og erhvervsrettede VEU i 2017 
• Statistik for garantikurser 

 
April / Maj 
 

11. april 2018: Møde i VEU-FU 
 2. maj  2018:  Møde i VEU-rådet   
 

• Pulje til opsøgende arbejde 
• Friinstitutionsforsøg 
• Planlægning af det fælles møde for VEU og REP 
• VEU-centre: resultater for kontraktperioden (2017) 
• Erfaringerne med forsøgsordningen vedrørende  

kollektiv afkortning (EVA rapport) 
 

Juni 
 

  6. juni 2018: Møde i VEU-FU 
20. juni 2018: Temadag i Odense, AMU-Fyn om 
                       Trepartsaftalen kl. 10 - 13 
                       VEU-rådsmødekl. 13.30 – 16.30 
                        

• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. kvartal 
2018 

• Temaer for UUL 2019 
• Status for VisKvalitet 
• Status på Efteruddannelse.dk 

 
Juli/August Ingen møder 
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September 
 

  5. september 2018: Møde i VEU-FU  
                                  Fællesmøde for VEU & REP kl 13 - 16 
19. september 2018: Møde i VEU-rådet  
 

• VEU-rådets møder for 2019 planlægges. 
• Opfølgning på det fælles møde for VEU og REP  
• Indhold i FFL for 2019– herunder drøftelse af en eventuel 

udtalelse til undervisningsministeren 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 1. 

halvår 2018 
• Status for implementering af trepartsaftalen 
• Statistik for garantikurser 
• REP 
• Drøfte en hensigtsmæssig proces for større opgaver som fx 

den kommende udbudsrunde på AMU-området. 
 

Oktober / November 31. oktober 2018:     Møde i VEU-FU 
14. november 2018: Møde i VEU-rådet  
 

• Statistik for garantikurser 
• Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 3. 

kvartal 2018 
• Status på Efteruddannelse.dk 
• Implementering af trepartsaftalen 

 
November / Decem-
ber 
 

28. november 2018: Møde i VEU-FU 
12. december 2018: Møde i VEU-rådet  
 

• Orientering om vedtagelsen af finansloven for 2019  
• UVM’s foreløbige indstillinger om tilskud til udvikling af ar-

bejdsmarkedsuddannelser mv.  (UUL) 
• Status på AMU-tilsyn 
• Status på Efteruddannelse.dk 
• Status for opfølgning på trepartsforhandlingerne 
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Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 
____________________________________________________________________ 

 
Sekretariatet 

 
Møde i VEU-Rådet den 28. februar 2018 

 
Punkt 6: Orientering fra Undervisningsministeriet om ministeriernes løbende 

orientering af VEU og REP 
 
    

Materiale:  Intet 
 

Bemærkninger: Trepartsaftalens pkt 65 forudsætter, at: 
 
• De respektive ministerier orienterer løbende om an-

vendelsen af fondens (i.e. omstillingsfonden) midler 
til REU-rådet, VEU-rådet og REP-rådet.  

 
Ministeriet orienterer om, hvordan denne orientering vil 
foregå i praksis. 
 

Behandling: Til rådets drøftelse og bearbejdelse. 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



 
Møde i VEU-Rådet den 28. februar 2018 

 
Punkt 7: Forbrug og aktivitet på erhvervsrettet og almen VEU i 2017 

 
    

Materiale:  Notat om forbrug og aktivitet på det almene og er-
hvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde for 
2017. 
 

Bemærkninger: Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse er opgjort for hele 2017.  
 
I 2017 endte den samlede ordinære aktivitet på Ar-
bejdsmarkedsuddannelserne (AMU) målt i årselever ca. 
2 pct. højere end aktiviteten i 2016. Det er første gang i 
fire år, den ordinære aktivitet er steget. Aktiviteten for 
året endte på 72 pct. i forhold til det budgetterede på 
finansloven for 2017.  
 
Notatet omfatter følgende afsnit: 
 
• Aktivitet på erhvervsrettet VEU 
• Forbrug af undervisningstaxameter på erhvervsrettet 

VEU 
• Forbrug af VEU-godtgørelse 
• Aktivitet på grundlæggende voksenuddannelse 

(GVU) 
• Aktivitet på FVU  
• Aktivitet på ordblindeundervisning for voksne 
• Aktivitet på almen voksenuddannelse (avu) 
 
 

Behandling: Til rådets drøftelse. 
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Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og 
efteruddannelsesområde for 2017 

Februar 2018 
 

Resume 
Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
er opgjort for hele 2017.  
 
I 2017 endte den samlede ordinære aktivitet på Arbejdsmarkedsuddannelserne 
(AMU) målt i årselever ca. 2 pct. højere end aktiviteten i 2016. Det er første gang 
i fire år, den ordinære aktivitet er steget. Aktiviteten for året endte på 72 pct. i 
forhold til det budgetterede på finansloven for 2017.  
 
Forbruget på AMU i 2017 steg med 2 pct. i forhold til 2016. Det betød at 
forbruget samlet set endte med at udgøre 76 pct. af det budgetterede på FL 
2017.  
 
Aktiviteten på AMU for ledige i regi af beskæftigelsessystemet er faldet i forhold 
til aktiviteten i 2016, hvilket hovedsageligt skyldes, at aktiviteten på seks ugers 
jobrettet uddannelse faldt med 14 pct.. Den samlede AMU aktivitet for både 
beskæftigede og ledige faldt dermed med 2 pct. i forhold til 2016. 
 
Forbrug af VEU-godtgørelse (inkl. befordring, kost og logi) endte i 2017 på 49 
pct. af det budgetterede på FL 2017 og er 7 pct. lavere end forbruget i 2016. 
 
GVU-aktiviteten er faldet med 223 årselever i forhold til samme periode sidste 
år. Dette skyldes, at GVU’en pr. 1. august 2015 blev nedlagt og derefter løbende 
bliver udfaset frem mod 2021. 
 
På det almene område er der for FVU-aktiviteten sket en stigning på 17 pct., 
mens der for AVU er sket et fald på 4 pct. i 2017 sammenlignet med 2016. 
Omfanget af aktiviteten på ordblindeområdet er faldet med 7 pct. sammenlignet 
med sidste år. 
 
Aktiviteten på FVU ekskl. rekvireret aktivitet udgjorde 2.910 årselever i 2017. 
Dette svarer til en stigning på 28 pct. i forhold til 2016. Aktiviteten på FVU 
(ekskl. rekvireret aktivitet) i 2017 svarer til ca. 126 pct. af den budgetterede 
aktivitet på FL17. Aktiviteten inkl. rekvireret aktivitet på FVU er steget med 17 
pct. i forhold til 2016. 
 
På ordblindeområdet var aktiviteten på 607 årselever i 2017, svarende til et fald 
på 48 årselever eller 7 pct. i forhold til 2016. Aktiviteten i 2017 udgør 97 pct. af 
den budgetterede aktivitet på FL17. 
 
Aktiviteten på AVU udgjorde 10.478 årselever i 2017, hvilket svarer til et fald på 
4 pct. i forhold til 2016. Sammenlignes aktiviteten i 2017 med aktiviteten i 2015, 
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Møde i VEU-rådet den 28 februar 2018 

 
Punkt 8: Statistik for garantikurser 

 
 
    

Materiale:  Oversigt over garantikurser i AMU for perioden 
1.7.2017 til 31.12.2017 
 

Bemærkninger: Garantikurser er arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der 
gives en garanti for, at uddannelsen afholdes, hvis der er 
blot én tilmeldt (eller evt. et andet minimumsantal). 
 
Ministeriet opgjorde senest antallet af garantikurser i 
juli 2017 for 1. halvår af 2017. Nærværende dataudtræk 
viser omfanget af garantikurser i AMU i 2. halvår af 
2017. 
 
Hovedresultatet er, at der har været afholdt 6.681 garan-
tikurser, svarende til ca. 35 % af det samlede antal af-
holdte arbejdsmarkedsuddannelser. 
 

Behandling: Til rådets drøftelse. 
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