AMU-udbudspolitik 2019
Viden Djurs indgår i samarbejdet ESØ (ErhvervsSkoler Østjylland). Samarbejdet består af skoler i 9
kommuner i Østjylland og samarbejdet fortsætter det gode samarbejde fra VEU-center tiden. Det er
gennem dette samarbejde vi koordinerer indsatsen i området og hjælper hinanden med dække behovet for
efteruddannelse.
Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse 2019, Viden Djurs:
Afdækning af uddannelsesbehov.
Viden Djurs er på efteruddannelsesområdet organiseret i to enheder: Detaildivisionen, der fortrinsvis
betjener landsdækkende kunder (kæder) indenfor detailområdet, og VID efteruddannelse, som skifter navn
til Skilz og som fortrinsvis dækker det lokale og regionale uddannelsesbehov. Begge enheder råder over en
række statsstøttede kompetenceområder på forskellige niveauer. Inden for ArbejdsMarkedsUddannelserne
(AMU) råder vi over godkendelser til 4 områder eller 4 Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB), henholdsvis
Detail, Administration og Ledelse samt Produktion til digitale medier – hver med en række spændende
kurser. Herudover kan vi tilrettelægge en række af vores fag fra henholdsvis det tekniske- og merkantile
område, som enkeltfag under Åben Uddannelse. Viden Djurs har også indgået driftsoverenskomst med
VUC, så vi kan udbyde FVU (forberedende voksenundervisning i dansk og matematik) samt OBU (ordblinde
undervisning).

Viden Djurs’ udbudspolitik:









Understøtter erhvervsudviklingen inden for skolens samlede kompetenceområde med det formål
at tilgodese de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger inden for brancherne/
kompetenceområderne.
Rådgiver med hensyn til valg af uddannelse, som giver erhvervslivet og den offentlige sektor den
største effekt.
Formidler love og bekendtgørelser inden for skolens kompetenceområde med det formål at
udbrede kendskabet til:
Formelle uddannelser
Meritregler
Efteruddannelser
Målretter udbuddet primært mod EVE’ s målgruppe, således at de kortuddannedes og ufaglærtes
særlige behov for et kompetenceløft tilgodeses.

Normalt minimums antal for holdoprettelse er 18 deltagere, som dog kan fraviges i særlige tilfælde. Ved
små hold og ventelister søges aktiviteten gennemført i samarbejdet med de øvrige skoler i regionen.
Udbuddet kan omfatte personer med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau med bl.a. det formål at
sikre en samlet opkvalificering af en virksomheds medarbejdere.
Midlerne i aftalemodellen prioriteres inden for de fælles kompetencebeskrivelser, FKB samt aktiviteter
inden for skolens spidskompetencer.
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Afdækker arbejdsmarkedets behov, som vil ske i tæt dialog med arbejdsgivere og arbejdstagere,
faglige organisationer, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner, Jobcentre og Lokale
Beskæftigelses Råd, Erhvervsråd, kommunerne samt skolens bestyrelse.
Markedsfører udbuddet ved udgivelse af produktblade, via skolens hjemmeside og
www.efteruddannelse.dk samt ved annoncering i områdets dagblade.
Tilgodeser en optimal afdækning og imødekommelse af regionens behov gennem planlægning og
koordinering af udbuddet i samarbejde med de erhvervsskoler, som der er indgået
samarbejdsaftale med.
I forbindelse med etablering af Voksenvejledernetværk for Randers, Norddjurs, Syddjurs og
Favrskov kommuner koordineres den opsøgende indsats over for små og mellemstore
virksomheder i samarbejde med erhvervsskolerne og HF og VUC centrene i kommunerne via
projekterne KFM 2.0.

Aktivitetsudvikling: Skolen forventer uændret aktivitet inden for EVE området med baggrund i:
1. Voksenvejledernetværkets fokus på øget vejledning og rådgivning i forhold til små og mellemstore
virksomheder og kortuddannede.
2. KFM arbejdet med at øge indsatsen i Voksenvejledernetværket med fokus på strategisk
kompetenceudvikling hos små og mellemstore virksomheder og kortuddannede.
3. Regionens lave uddannelsesniveau.
4. Krav til EVE målgruppens kompetenceløft set i forhold til den øgede globalisering.
5. Fald i ledigheden og ændret fokus i beskæftigelsesindsatsen.

Udlægning til andre godkendte udbydere: Formålet med udlagt undervisning vil være at sikre en rimelig
lokal og regional uddannelsesdækning, så uddannelser indenfor FKB’en er optimalt tilgængelige for
enkeltpersoner og virksomheder. Udlægning af undervisning skal være i overensstemmelse med
Undervisningsministeriets Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser og udlægning kvalitetssikres af Viden Djurs.
Lokalt uddannelsesudvalg: Der er nedsat et paritetisk sammensat lokalt uddannelsesudvalg, der rådgiver på
området.
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