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Dispensation fra regler om prøvebeskrivelse med henblik på AMUudbydernes anvendelse af prøver fra forsøgsordningen i en overgangsperiode
Styrelsen er blevet spurgt, om AMU-udbyderne efter nye regler om prøver
er trådt i kraft 1. januar 2019 kan fortsætte med at foretage kollektiv afkortning og i den sammenhæng anvende de prøver, efteruddannelsesudvalgene
tidligere har udarbejdet til dette.
Kollektiv afkortning er en mulighed AMU-udbyderne har haft i en forsøgsperiode 2017-18 for at afkorte den normerede kursusvarighed for en gruppe
deltagere, hvor AMU-udbyderen i forvejen har fået oplyst, at deltagerne
allerede kan dele af det, der skal læres.
I forsøget var betingelsen for, at AMU-udbyderne må gennemføre arbejdsmarkedsuddannelse afkortet for en gruppe var, at deltagerne i gruppen skal
gennemfører den prøve, efteruddannelsesudvalget havde udviklet til brug
ved kollektiv afkortning.
Med den nye AMU-bekendtgørelses ikrafttræden 1. januar 2019 er den hidtidige forsøgsordning med kollektiv afkortning ændret til at være en ret for
AMU-udbyderne til at foretage kollektiv afkortning.
I AMU-bekendtgørelsens § 17 stk. 8 er det desuden bestemt, at den krævede
prøve fra 1/1-2019 skal leve op til AMU-bekendtgørelsens beskrivelseskrav
i § 7 stk. 6 for prøver på AMU.
Beskrivelsen af de prøver, udvalgene tidligere har udarbejdet til brug i forsøgsordningen, lever i øjeblikket ikke op til bekendtgørelsens krav om,
hvordan prøver på AMU skal beskrives, registreres i uddannelsesadministration.dk og godkendes.
Efter 1. januar 2019 var det dermed ikke længere muligt for en AMUudbyder at anvende efteruddannelsesudvalgenes prøver fra forsøgsordningen som prøve ved kollektivt afkortet arbejdsmarkedsuddannelse.
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Styrelsen vurderet, at der er væsentligt at sikre kontinuitet i AMUudbydernes mulighed for at foretage kollektiv afkortning. Desuden er der
behov for at efteruddannelsesudvalgene får tid til at udføre det nødvendige
beskrivelsesarbejde, og skal herunder have mulighed for at genoverveje de
allerede udviklede prøver.
Styrelsen har derfor besluttet at dispensere fra beskrivelsesreglerne i AMUbekendtgørelsens § 7 stk. 6, så de prøver, efteruddannelsesudvalgene udarbejdede til forsøgsordningen med kollektiv afkortning, fortsat kan anvendes
ved kollektiv afkortning, indtil efteruddannelsesudvalgene har taget fornyet
stilling til dem og har fået beskrevet dem mv. efter AMU-bekendtgørelsens
nye regler.
Dispensationen gælder i 2019. Dispensationen betyder, at I som godkendt
AMU-udbyder dermed kan fortsætte med at foretage kollektiv afkortning, i
det omfang det efterspørges, vedrørende de arbejdsmarkedsuddannelser,
efteruddannelsesudvalgene har udarbejdet prøve til under den tidligere forsøgsordning.
Dispensationen gælder for hver enkelt af prøverne fra forsøgsordningen, og
kun indtil efteruddannelsesudvalgene har beskrevet, registreret og fået godkendt den pågældende prøve efter AMU-bekendtgørelsens nye regler.
Som AMU-udbyder er det jeres forpligtelse løbende at sørge for at holde jer
orienteret om efteruddannelsesudvalgenes opdatering af prøverne, og at
prøver, der er beskrevet efter de nye regler, afholdes efter dem, så snart de
nye prøvebeskrivelser er klar.
For arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke var omfattet af forsøget, kan der
tilsvarende foretages kollektiv afkortning, når der findes en prøve til arbejdsmarkedsuddannelsen, der lever op til AMU-bekendtgørelsens beskrivelseskrav og er godkendt af styrelsen.
Liste over de arbejdsmarkedsuddannelser, dispensationen vedrører, og som
var omfattet af forsøget i 2018-19, står i bilag 1 til den tidligere AMUbekendtgørelse, som kan ses ved klik her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191408
Eventuelle spørgsmål kan stilles til undertegnede i styrelsen.
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