
   

 

 

AMU Udbudspolitik 2021 

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ved EUC Sjælland 

 
 
I henhold til §12 i Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser har en godkendt udbyder pligt til mindst 
en gang årligt at ajourføre hjemmesiden med en udbudspolitik. Gennem udbudspolitikken redegør 
udbyderen for, hvordan udbudspligten af godkendte Fælles Kompetence Beskrivelser varetages.  
 
Nærværende udbudspolitik er gældende for 2021 og godkendt af EUC Sjællands bestyrelse den 9. 
december 2020.  
AMU Udbudspolitik 2021 ligger på hjemmesiden, se HER, under AMU.  
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Indledning 
 

EUC Sjælland vil gennem udbuddet af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse understøtte de regionale 

virksomheders forretnings- og kompetenceudvikling. Udbuddet omfatter Arbejdsmarkedsuddannelser 

(AMU) og er primært rettet mod transportsektoren, bygge- og anlægsbranchen og 

produktionsvirksomheder i regionen.  

EUC Sjælland vejleder og rådgiver virksomheder, personer og øvrige interessenter i forbindelse med 

voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis formål er 

at: 

• Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse 

med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling 

• Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i 

overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 

• Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige 

kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for 

erhvervsrettet grunduddannelse 

EUC Sjælland er godkendt til 14 FKB’er (Fælles Kompetence Beskrivelser) med tilhørende uddannelsesmål. 

Udbuddet matcher skolens erhvervsuddannelser og dækker områder inden for fem 

efteruddannelsesudvalg. 

2020 har været et atypisk år, hvor al aktivitet på AMU blev lukket ned på grund af Corona pandemien, 

eneste undtagelse var nogle få e-learningskurser. Da skolen igen kunne udbyde kurser med fysisk 

fremmøde, var det med forskellige restriktioner i forhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer. 

 

EUC Sjællands indsatsområder 

 
EUC Sjællands har følgende indsatsområder for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse i 2021, det 

sker gennem en styrkelse af AMU-udbuddet: 

• Udbyde flere kurser på andre sprog en dansk 

• Videreudvikle tilbud om E-learning 

• Krav- og certifikatkurser 

De store bygge- og anlægsbyggerier der pågår nu og i årerne der kommer i Region Sjælland, tiltrækker 

udenlandsk arbejdskraft. En arbejdskraft, der på lige fod med deres danske kolleger, skal have de for deres 

arbejdsområde gældende krav- og certifikater kurser. Kun en beskeden del af den udenlandske 

arbejdsstyrke vil kunne gennemføre og bestå et kursus på dansk. Derfor vil vi arbejde på at der i 2021 bliver 

udbudt flere kurser på andre sprog end dansk. 

EUC Sjælland udbyder i dag Epoxy og Vejen som arbejdsplads som E-learning. Størstedelen af 

undervisningen tages som E-learning, hvorimod certifikatprøven mv. gennemføres på skolen.  

EUC Sjælland råder over egen platform og samarbejder med andre AMU-udbydere om udbud, hvor 
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kursisten logger ind på EUC Sjællands platform. Vi forventer at udbygge samarbejdet med andre 

erhvervsskoler i 2021. 

Vi fortsætter udviklingen af vores E-learningsforløb. Vi arbejder blandt andet med digitalisering af udvalgte 

kurser i sjakbajsuddannelsen. Endvidere arbejder vi på at eksisterende e-lerningskurser kan udbydes på 

eksempelvis engelsk og polsk. 

Endelig vil EUC Sjælland fortsat have fokus på Krav- og certifikatkurser. Nogle kurser kan udbydes på 

fremmedsprog eller med tolk. Andre som E-Learning og de fleste nok på helt almindelige vilkår udbudt i 

dagtimerne som holdundervisning og med dansk som undervisningssprog. 

Derudover skal AMU, som det er beskrevet i denne udbudspolitik, understøtte den lokale og regionale 

kompetenceudvikling af arbejdsstyrken, så den modsvarer arbejdsmarkedets behov. Det sker ved at: 

• Opkvalificere arbejdsstyrken teknisk-fagligt og personligt 

• Imødekomme virksomheders behov for kompetenceudvikling ved eksempelvis 

omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering eller teknologisk udvikling 

 
EUC Sjælland sigter således mod at være den foretrukne og innovative medspiller for virksomheder og 

øvrige interessenter, når det gælder kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte inden for skolens 

kerneområder. 

Den primære målgruppe for AMU er ufaglærte og faglærte – beskæftigede såvel som ledige. Målgruppen er 

kendetegnet ved, at kursisternes uddannelsesbaggrund går op til og med erhvervsuddannelsesniveau. 

EUC Sjællands kerneområder for AMU-aktivitet defineres med udgangspunkt i de uddannelsesområder, 

hvor skolen gennemfører erhvervsuddannelser. EUC Sjællands spidskompetencer inden for erhvervsrettet 

voksen- og efteruddannelse er: 

• Transport og logisk 

• Bygge og anlæg 

• VVS området 

• Svejsning 
 

 

Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse  

Udbudspolitikken tager afsæt i de samlede udbudsgodkendelser, som EUC Sjælland er tildelt i forhold til 

kompetence, geografi og øvrige styrkeområder, herunder den samlede evne til at dække arbejdsmarkedets 

behov og efterspørgsel af kompetenceudvikling.  

EUC Sjælland er godkendt til at udbyde AMU inden for følgende Fælles Kompetence Beskrivelser: 

• Vejgodstransport, nr. 2280 

• Mobile kraner, nr. 2732 

• Personbefordring med bybus og rutebil, nr. 2288 

• Lager, terminal og logistik, 2290 

• Anlægsarbejder, nr. 2207 
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• Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer, nr. 2209 

• Bygnings- og automaling samt skiltproduktion mv., nr. 2215 

• Planlægning, styring og samarbejde i bygge og anlæg, nr. 2258 

• Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger, nr. 2861 

• Gas- og oliefyrede installationer, nr. 2862 

• Køleautomatik og varmepumper, nr. 2865 

• Svejsning, skæring og maritim produktion i metal, nr. 2858 

• Pleje af hår, hud og negle, nr. 2660 
 

  
For at imødekomme efterspørgslen vil EUC Sjælland endvidere: 

• Styrke det opsøgende informations- og salgsarbejde 

• Gennemføre løbende initiativer til minimering af aflysning  

• Etablere en gennemførselsgaranti på udvalgte kurser, som skønnes af have høje 

beskæftigelsesmuligheder eller understøtter andre erhvervs- og arbejdsmarkedsrelevante 

pejlemærker 

• Udbyde kursuspakker målrettet behov på arbejdsmarkedet, bl.a. på andre sprog en dansk 

• Udvikle målrettede tilbud til virksomheder i forhold til kursussammensætning, samt tidspunkt og 

sted for afvikling 

 

Endvidere koordinerer EUC Sjælland i vid udstrækning udbuddet af AMU-kurser i en FKB med øvrige 

udbydere godkendt til samme FKB. 

 

 

Forventninger til aktivitetsudviklingen 
 

Arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik i oktober 2017 Trepartaftalen om styrket og mere fleksibel 

voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). 

Flere initiativer i form af forsøg med afholdelsesformer, regelændring mv. med henblik et mere fleksibelt 

AMU-system der kan imødekomme arbejdsmarkedets specifikke behov for kompetenceudvikling, er blevet 

implementeret eller afprøvet. 

For at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet er der som følge af Corona pandemien ændret i 

deltagerbetalingen for deltagere med en videregående uddannelse. Uanset uddannelsesniveau er 

deltagerbetalingen lav frem til udgangen af 2021. 

 

Effekten af alle disse initiativer lader vente på sig og vi kan konstatere at aktiviteten på AMU i årets sidste 

måneder af 2020, ikke synes at være øget i forhold til 2019, trods højere ledighed i AMU-målgruppen. 

Aktiviteten på AMU frem mod 2019 var faldende på EUC Sjælland helt i tråd med den faldende aktivitet på 

landsplan. 

 

Skolen forventer at aktivitetsniveauet for 2021 bliver på niveau med 2019. De af myndighederne igangsatte 

initiativer og egne indsatser, skal bidrage til at vi stopper aktivitetsnedgangen, stabiliserer og skaber 
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platform for øget aktivitet i 2022-2023. Dette samtidig med at vi fortsat sikrer en høj kvalitet og 

forsyningssikkerhed over for virksomheder og arbejdsmarked. 

 

Inden for beskæftigelsesområdet understøttes de lediges kompetenceudvikling af forskellige indsatser for 

forskellige målgrupper.  

De forsikrede ledige med ret til seks ugers jobrettet uddannelse kan vælge kurser inden for en 

Erhvervsgruppe. På EUC Sjælland kan de ledige frit tilmelde sig en lang række kurser inden for én af 

erhvervsgrupperne: Transport, post, lager- og maskinførerarbejde, Jern, metal og auto samt Bygge og 

anlæg.   

Kompetenceudvikling for øvrige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen understøttes af, at relevante kurser 

set i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv er optaget på positivlisten. Der er stort sammenfald mellem EUC 

Sjællands kerneområder og udbud af AMU, med kurserne som er optaget på positivlisten. 

 

I vores region er der travlhed i bygge- og anlægsbranchen, og det vil der også være i de kommende år, hvor 

der fortsat gennemføres store og omfattende bygge- og anlægsprojekter, eksempelvis sygehusbyggeri i 

Køge, ny Storstrømsbro og Femernforbindelsen. Det kan bidrage til en øget efterspørgsel i 2021, på 

opkvalifieringsforløb og på krav- og certifikatkurser. Det vil gavne aktiviteten inden for bygge- og anlæg 

samt have en positiv og afsmittende effekt på andre brancher, ikke mindst transportbranchen.  

 

 

Transport og logistik 

 

EUC Sjælland udbyder en bred vifte af transport- og logistikkurser, fx kørekortskurser til Bus, Lastbil og 

Vogntog, ADR, Lastbilmonteret kran, De lovpligtige chaufføruddannelser, Gaffeltruck, Teleskoplæsser mv. 

og kan i langt de fleste tilfælde imødekomme branchens behov for kompetenceudvikling. 

 

Trods Corona pandemien fortsætter efterspørgslen på kvalificerede chauffører i transportbranchen. Nye 

chauffører rekrutteres enten fra ledighedsgruppen eller fra andre brancher. Ansatte i transportbranchen 

skal løbende holde kompetencerne ved lige på diverse af krav- og certifikatkurserne. 

 

Konkurrencen fra de private udbydere af transportkurser er hård. AMU udbudsrunden har betydet at de 

private aktører også har fået mulighed for at udbyde kurser inden for lager og logistik, og udbyder således 

gaffeltruck i skolens nærområder. 

 

EUC Sjælland samarbejder med de øvrige offentlige udbydere i AMU Transport Danmark for at optimere 

driften, og for at kunne imødekomme behov for kompetenceudvikling inden for transport- og 

logistikområdet.  

Ledige med ret til jobrettet uddannelse kan kvalificere sig inden for transport- og logistikområdet, idet 

kurserne ligger under Erhvervsgruppen: Transport, post, lager- og maskinførerarbejde. For andre 

ledighedsgrupper gælder, at en lang række transport- og logistikkurser er omfattet af positivlisten. 

EUC Sjælland forventer at AMU-aktiviteten inden for transport og logistik vil være status quo i 2021 

sammenlignet med 2019. 
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Bygge og anlæg 

 

På bygge- og anlægsområdet favner skolen bredt, og der udbydes efteruddannelse inden for flere områder. 

De helt store områder er for nuværende Rørlægger og Kloakmester, Stilladskurser, Epoxy, Vejen som 

arbejdsplads samt rekvirerede kursuspakker.  

 

Der er stor efterspørgsel på nye medarbejdere med certifikater til branchen, ligesom ansatte i branchen 

sendes på kursus for at opnå krævede certifikater. For at imødekomme efterspørgslen arbejder vi på at 

digitaliserer flere AMU-kurser, lige som vi arbejder på at kunne udbyde kurserne på andre sprog end dansk, 

der gør det tilgængeligt og fleksibelt for virksomheder og kursister at erhverve. EUC Sjælland samarbejder 

med øvrige udbydere på Sjælland og ørene, om at sikre forsyningssikkerheden. 

 

EUC Sjælland fortsætter i 2021 samarbejdet de regionale aktører på beskæftigelsesområdet og udbyder 

kursuspakker inden for bygge og anlæg (f.eks. Rørlægger, Kabelarbejde og På vej ind i byggebranchen). 

Ledige med jobrettet uddannelse kan under Erhvervsgruppen: Bygge og anlæg finde en lang række kurser, 

som kvalificerer til at arbejde i bygge og anlægsbranchen. For andre ledighedsgrupper optræder der 

ligeledes kurser inden for området på positivlisten. 

 

EUC Sjælland forventer at AMU-aktiviteten inden for bygge og anlæg i 2021, vil være på niveau med 2019. 

 

 

VVS-området 

 

Aktiviteterne på VVS-området er inde i en positiv udvikling, især inden for køleteknik, hvor skolen har 

moderniseret værkstedet. 

 

Udbuddet rummer for nuværende særligt kurser inden for køleområdet samt fjernvarme. Fælles for disse 

områder er, at kursisterne opnår certifikater, som er efterspurgte i branchen.  

I det kommende år forventer EUC Sjælland at udbyde flere VVS kurser i takt med efterspørgslen på 

specifikke kurser. 

Ledige med jobrettet uddannelse kan under Erhvervsgruppen: Bygge og anlæg finde en lang række kurser, 

som kvalificerer til at arbejde i bygge og anlægsbranchen. For andre ledighedsgrupper optræder der 

ligeledes kurser inden for området på positivlisten. 

 

EUC Sjælland forventer at AMU-aktiviteten inden for VVS-området stiger i 2021 sammenlignet med 2019. 

 

 

Svejsning 

 

På EUC Sjællands svejsecenter udbydes stort set alle svejseprocesser (TIG, MIG, MAG, gas og lysbue). 

Kurserne tilbydes fra et grundlæggende niveau til avanceret niveau med mulighed for opnåelse af 

certifikater. Skolen er godkendt til skolecertificering i henhold til SBC 244, og direktivet for trykbærende 

anlæg (PED/TPED). Som følge af den fleksible afholdelsesform i ’Åbent værksted’, er der løbende opstart af 

stort set alle kursustyper. I løbet af 2021 forventer vi at kunne udbyde kurser vedr. programmering af 

svejserobotter i svejsecentret. 
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Der er stadig efterspørgsel på certificerede svejsere i hele landet. Virksomhederne har dog vanskeligt ved at 

frigøre medarbejderne til kompetenceudvikling. 

Ledige med ret til jobrettet uddannelse kan kvalificere sig inden for svejsning, idet kurserne ligger under 

Erhvervsgruppen: Jern, metal og auto. For andre ledighedsgrupper gælder, at en lang række svejsekurser er 

omfattet af positivlisten. 

 

EUC Sjælland forventer at AMU-aktiviteten inden for svejsning i 2021 vil være på niveau med 2019.  

 

 

Arbejdsmarkedets behov og prioriteringer 
 

For at vurdere arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling agerer EUC Sjælland i tæt samarbejde 

med erhvervslivet, fx arbejdsgiverorganisationer og faglige organisationer, erhvervs- og udviklingsråd, 

jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Nogle tilbud kan EUC Sjælland blot sætte i værk, 

andre bliver koordineret med andre udbydere af AMU i regionen. 

EUC Sjælland indgår i forskellige fora, eksempelvis med de regionale jobcentre, Hovedstadens 

Rekrutteringsservice og Arbejdsmarkedskontor Øst. 

Endvidere samarbejder EUC Sjælland med andre skoler for at imødekomme behov for kvalificeret 

arbejdskraft til de store bygge- og anlægsprojekter, herunder Femernforbindelsen, samt andre konkrete 

kompetenceudviklingsbehov på arbejdsmarkedet.  

 

I EUC Sjællands prioritering af AMU-udbuddet vil:  

• aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret 

• aktiviteter, der har som formål at indsluse ledige på arbejdsmarkedet blive højt prioriteret 

• aktiviteter, der iværksættes som led i virksomheders strategiske kompetenceudvikling blive højt 
prioriteret.  

Tilmelding og optagelse på almindelige plankurser, dvs. kurser der ikke er rekvireret af specifikke 

virksomheder eller samarbejdspartnere sker efter princippet ’først til mølle’.  

 

Endvidere vil AMU’s udviklingsmålgruppe dvs. faglærte og ufaglærte blive prioriteret frem for personer 

uden for udviklingsmålgruppen.  

 

Derudover drøftes prioriteringen af AMU løbende i de lokale uddannelsesudvalg. 

 

 

Markedsføring 
 

Markedsføringen skal bidrage til at styrke EUC Sjællands position som professionel udbyder af 

erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.  

 

Markedsføringen sker primært via: 
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• Kursuskalenderen på skolens hjemmeside, EfterUddannelse.dk, Ug.dk, AMUkurs.dk og øvrige 
kursusportaler  

• Faglige portræthistorier som distribueres til fag- og lokalpresse og sociale medier 

• Annoncering på sociale medier, på andre digitale platforme, samt trykte annoncer 

• Tryksager til uddeling hos relevante interessenter 
 

Markedsføringen understøttes af det personlige salgs- og vejledningsarbejde som konsulenter, 

voksenvejledere og undervisere med flere dagligt udfører i forhold til kursister, virksomheder, jobcentre og 

øvrige aktører på arbejdsmarkedet og inden for beskæftigelsesområdet. 

 

EUC Sjælland markedsfører såvel egne AMU-kurser, som udlagte AMU-kurser, sidstnævnte efter aftale med 

den godkendte udbyder.   

 

 

Udlægningspolitik 
 

EUC Sjælland vil løbende indgå aftaler om udlægning af AMU. Udlægning sker dels når der er AMU-kurser i 

en FKB, som skolen ikke har ressourcer til at gennemføre, og dels for at sikre efterspørgslen. 

Ved indgåelse af udlægningsaftaler lægges vægt på: 

• Efterspørgsel fra borgere, virksomheder, jobcentre m.fl. 

• Skolens kompetencer og ressourcer til at gennemføre de ønskede AMU-kurser 
 

Udliciteringspolitik 
 

En drøftelse om udlicitering vil altid tage udgangspunkt i den økonomi, som kendes fra det 

omkostningsnære takstkatalog. Omkostninger og kvalitet skal stå i forhold til hinanden – enten bedre 

kvalitet til samme pris eller samme kvalitet til lavere pris.  

Ved beslutning om udlicitering vil EUC Sjælland være opmærksom på udgifter til eksempelvis 

markedsføring, ledelse, pædagogisk tilsyn mv. som altid skal varetages af den godkendte skole.  

  

EUC Sjælland vil sammen med den private konsulentvirksomhed sikre sig en klar ansvars- og 

kompetencefordeling jf. aftalegrundlaget for udliciteringen. Her anvendes standardkontrakten, som er 

udarbejdet af Undervisningsministeriet.  

EUC Sjælland vil løbende sikre at udliciteringskontaktens betingelser er opfyldt, blandt andet gennem 

pædagogisk tilsyn og skolens AMU audit system. jf. ministeriets Vejledning om dokumentation ved tilsyn. 

 

Kvalitet og evaluering 
 

EUC Sjælland benytter VisKvalitet til måling af såvel deltagertilfredshed som virksomhedstilfredshed. 

Resultaterne fra VisKvalitet vurderes løbende ligesom resultaterne af afholdte prøver.  

EUC Sjælland har sammen med en række skoler på Sjælland opbygget en kvalitetskultur og gennemfører 

blandt andet audit hos hinanden i en fast turnus.  
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Kvalitetssikringen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse er nærmere beskrevet i skolens 

kvalitetssystem, der er tilgængeligt på skolens hjemmeside. 

 

 

Godkendelse 
 

AMU Udbudspolitik 2021 er godkendt af EUC Sjællands bestyrelse. 

 

 

Næstved den 9. dec. 2020 

 

_____________________________ 

Johannes Jacobsen 

Formand 

http://www.eucsj.dk/om-euc-sjaelland/kvalitet.aspx

