Udbudsstrategi og -politik 2015
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
for
VEU-Center MidtØst
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Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland
De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer er grundlag for virksomhedernes udvikling og innovation. En væsentlig faktor for regional vækst er således sikring af,
at virksomhederne får adgang til den nødvendige arbejdskraft – både antal medarbejdere og
medarbejdere med de rette kompetencer.
Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi for 2010-2020 har som mål, at gøre regionen
globalt konkurrencedygtig. Større arbejdsudbud, mere erhvervsmæssig fornyelse/flere vækstvirksomheder og stærkere konkurrenceevne er sammen med højnelse af kompetenceniveauet
de udfordringer strategien har fokus på. Arbejdsstyrken skal kompetenceudvikles i f.t. at kunne udføre nye funktioner og honorere ændrede kompetencebehov.
For at styrke danske virksomheders konkurrenceevne er det nødvendigt, at flere virksomheder
arbejder mere systematisk med udvikling af vækststrategier, produktivitet og kompetenceforsyning. Vækstforums Handlingsplan for 2015 udstikker således en kompetencebaseret vækstpolitik, hvor uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne arbejder tæt sammen om
kontakten til virksomhederne. Internationalisering, virksomhedsudvikling og iværksætteri er
sammen med kompetenceudvikling de overordnede indsatsområder i vækst og udviklingsstrategien.
Det vil i 2015 som de foregående år være fokus på, at alle borgere i Region Midtjyllands 19
kommuner skal have mulighed for uddannelse, med et uddannelsesudbud der fleksibelt og
sammenhængende tilgodeser den enkeltes og samfundets behov for viden og kompetencer.

Forventninger til aktivitetsudviklingen i 2015
Overordnet forventes uddannelsesaktiviteter i 2015 på samme niveau med 2014. Det er dog
usikkert, hvorledes den nye beskæftigelsesreform vil påvirke aktiviteten.

Mission
På voksen- og efteruddannelsesområdet skal skolerne i VEU-Center MidtØst samarbejdet
(partnerskolerne) indenfor kommunerne Randers, Viborg, Skive, Favrskov, Norddjurs og
Syddjurs
Bidrage til at realisere regionale og kommunale uddannelsesstrategier
Understøtte nationale og regionale arbejdsmarkedspolitiske målsætninger om mere og
bedre efteruddannelse for små og mellemstore virksomheder samt ledige - med særlig
fokus på kortuddannede og uddannelsesuvante
Bringe brugerne af voksen- og efteruddannelse i centrum gennem koordinering og samling af uddannelsesudbuddene, for at sikre overblik over og nem adgang til mulighederne
Sørge for at bringe brugernes uddannelsesbehov i centrum og samtidig sikre, at uddannelsesudbuddet altid matcher det regionale arbejdsmarkeds behov.

Indsatsområder for partnerskolerne indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet er - i forhold til VEU-center samarbejdet - fastlagt af Undervisningsministeriet for en 2-årig periode. I
2014 og 2015 arbejdes med 3 indsatsområder:
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Indsatsområde 1:
VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.
Indsatsområde 2:
VEU-centret medvirker til, at beskæftigedes og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes.
Indsatsområde 3:
VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen tænkes ind i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats.

Udbudsstrategi for voksen- og efteruddannelsesinstitutioner i Region
Midtjylland
Denne udbudsstrategi er tiltrådt af voksen- og efteruddannelsesinstitutioner tilknyttet de tre
VEU-centre i Region Midtjylland, VEU-Center MidtØst, VEU-center Østjylland og VEU-center
MidtVest.
Baggrund
Gennem et systematiseret samarbejde sikrer VEU-centrene i Region Midtjylland den bedst mulige rådgivning og vejledning om samt dækning af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen
voksen- og efteruddannelse i regionen. Samarbejdet skal sikre opfyldelse af både virksomheders og enkeltpersoners uddannelsesbehov.
Denne udbudsstrategi udstikker de fælles retningslinjer som gælder på tværs af VEU-centrene
i Region Midtjylland. Det enkelte VEU-center vil med dette afsæt udarbejde egen udbudsstrategi.
Formål
Gennem et systematiseret samarbejde mellem VEU-centrene i Region Midtjylland om den erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats sikres det
at uddannelsesefterspørgslen i videst muligt omfang bliver dækket rettidigt - også indenfor smalle kurser/uddannelser med lille søgning
at brugere gives nem adgang til rådgivning og vejledning, idet de kun behøver at henvende sig ét sted for at blive vejledt videre til uddannelse
at virksomheder og enkeltpersoner får en relevant og fyldestgørende afdækning af og
rådgivning og vejledning om uddannelsesbehov og -muligheder
Strategiens elementer

Opfyldelse af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse
Udbydere af erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i Region Midtjylland vil i
fællesskab sikre, at alle de uddannelsesmål, der efterspørges af virksomheder og enkeltpersoner i regionen i videst muligt omfang udbydes mindst én gang om året. Herved sikres, at de rette kompetencer er rettidigt til rådighed for det midtjyske arbejdsmarkedet, så
arbejdskraftefterspørgslen i videst mulig omfang kan dækkes regionalt.
Følgende aktiviteter og tiltag skal sikre bedst mulig opfyldelse af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i Region Midtjylland:
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Udbudskoordinering
Skoler, med samme FKB-godkendelser, laver forpligtigende aftaler om, hvem der udbyder hvilke mål i en FKB. VEU-centrene i regionen faciliterer denne koordinering.
Koordineringen sikrer opfyldelse af skolernes annonceringsforpligtigelse. Alene eller i
samarbejde med andre godkendte udbydere i det geografiske dækningsområde udbyder
godkendte skoler således minimum en gang årligt samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, som de er godkendt til.
Endvidere samarbejder de udbydende skoler om udbud af smalle mål med lille søgning
for at sikre, at flest mulige mål kan gennemføres mindst én gang om året.
Der koordineres ud fra to principper:
1. Én skole udbyder kurset.
Øvrige skoler annoncerer med kurset - men henviser til denne udbyder
2. Flere skoler udbyder kurset samme dato(er).
Skolen med flest tilmeldte gennemfører - eller gennemførelse går på skift mellem
skolerne
Udbudskoordineringen øger muligheden for uddannelse af kompetente medarbejdere i
Region Midtjylland - også indenfor nicheområder.
Der henvises altid til anden skole ved efterspørgsel som den enkelte skole ikke selv kan
efterkomme.
Ventelistesamarbejde
Uddannelsesbehov fra virksomheder og enkeltpersoner, som ikke umiddelbart kan opfyldes af den enkelte skole, registreres på en regional ventelise - Det Regionale Efterspørgselskatalog. Efterspørgselskataloget er et administrativt system, hvor konsulenter
og uddannelsesadministration på alle partsinstitutioner registrerer ikke-opfyldt efterspørgsel efter uddannelse - herunder også kursister fra aflyste hold.
Efterspørgslerne håndteres af Efterspørgselskatalogets administration, som iværksætter
en afdækning af muligheder for at opfylde hver enkelt efterspørgsel. Muligheder udenfor Region Midtjylland indgår hvis efterspørgslen ikke kan efterkommes indenfor Region
Midtjylland.
Ventelisten er tilgængelig for alle partsinstitutioner, som kan ”hente” kursister fra ventelisten.
Brancherettede indsatser
Koordinerede, brancherettede samarbejdsfora, med deltagelse fra uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet, medvirker til, at skolerne er up-to-date med branchespecifik efterspørgsel på kompetencer. Dette sikrer skolerne bedre mulighed for rettidigt at efterkomme en branches uddannelsesbehov. Som konkret eksempel kan nævnes et samarbejde mellem skoler, jobcentre og Dansk Byggeri om at sikre kvalificeret
arbejdskraft til byggebranchen.
Vidennetværk
Et regionalt samarbejde mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet
omkring tendenser indenfor forskellige brancher, herunder efterspørgsel på kompetencer, medvirker til at skolerne kan være på forkant med udviklingen og sikre rettidigt
udbud af / udvikling af ny uddannelsestilbud.
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Regionale samarbejdsfora
Gennem deltagelse i Kompetencerådet sikres, at skolerne er up-to-date med tendenser
indenfor forskellige brancher, herunder efterspørgsel på kompetencer, hvilket gør at
skolerne kan være pro-aktive omkring målrettede uddannelsestilbud/nye uddannelsestilbud.
Samarbejde med erhvervsserviceorganisationer medvirker til, at skolerne er up-to-date
med nye arbejdsområder og kompetencebehov, som kan få en afsmittende affekt på
uddannelsesefterspørgslen.
Deltagelse i Vækstforum kan understøtte udbud af uddannelse som ikke kan finansieres
via offentlige midler og kan sikre politisk opbakning til uddannelsestiltagene.
Én indgang til erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse
Brugere af almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse sikres en nem adgang til
rådgivning og vejledning gennem
Hjemmeside
VEU-centrenes hjemmesider giver en samlet indgang til mulighederne indenfor erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse målrettet virksomheder, medarbejdere og ledige.
Bred rådgivning og vejledning om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse
Bred rådgivning og vejledning til virksomheder og enkeltpersoner om mulighederne indenfor erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse sikrer, at virksomheder og enkeltpersoner får et samlet overblik over virksomhedens/egne kompetenceudviklingsbehov og muligheder. Herved sikres, at uddannelsestiltag i virksomheden/for den enkelte er målrettede og relevante.
VEU-konsulenter
VEU-konsulenter rådgiver og vejleder små- og mellemstore virksomheder i Region
Midtjylland om al relevant erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Der laves en bred afdækning af virksomhedens behov for uddannelse af ufaglærte og faglærte medarbejdere, som kan munde ud i en uddannelsesplan for virksomheden med fastlæggelse af efterfølgende igangsættelse af uddannelse.
Gennem tæt opfølgning på aftaler og planer sikrer VEU-konsulenten, at de strategiske
uddannelsesplaner gennemføres og udvikles, så de afspejler virksomhedernes aktuelle
behov.
Der rådgives ikke alene om det enkelte VEU-centers udbud, men om det samlede udbud
på landsplan.
Elektronisk kursusguide
En elektronisk kursusguide giver konsulenter, kursussekretærer m.fl. et samlet overblik
over udbud af erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse i Regionen Midtjylland. Dette skal hjælpe med til, at alle kundegrupper får en fyldestgørende vejledning
om alle voksen- og efteruddannelsesmuligheder i regionen.
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Parter i VEU-Center MidtØst samarbejdet
VEU-Center MidtØst dækker kommunerne Randers, Viborg, Skive, Favrskov, Norddjurs og
Syddjurs. Følgende uddannelsesinstitutioner deltager i samarbejdet:
Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten
Medieskolerne – Media College Denmark, Viborg
Mercantec, Viborg
Randers HF & VUC
Randers Social- og Sundhedsskole
Skive Tekniske Skole
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Tradium, Randers
Viden Djurs, Grenaa
VUC Djursland, Grenaa
VUC Skive-Viborg
Regionalt sikrer et forpligtende samarbejde mellem VEU-centrene i regionen den bedst mulige
rådgivning og vejledning om samt dækning af efterspørgslen efter erhvervsrettet og almen
voksen- og efteruddannelse på tværs af regionen, både i forhold til virksomheders og enkeltpersoners uddannelsesbehov.
VEU-centre som indgår i dette samarbejde er
VEU-Center MidtØst
VEU-center Østjylland
VEU-center MidtVest

I regi af VEU-Center MidtØst er etableret
et centerråd bestående af et bestyrelsesmedlem fra hver af uddannelsesinstitutionerne
i samarbejdet samt en række tilforordnede. Disse er direktører for partnerskolerne, en
repræsentant for hver af følgende: kommuner/jobcenter i dækningsområdet, erhvervsog turistråd i dækningsområdet, Vækstforum/Kompetencerådet samt VIA University
College
en koordineringsgruppe med deltagelse af kursusansvarlige fra uddannelsesinstitutionerne i VEU-samarbejde
et konsulentnetværk med deltagelse af uddannelseskonsulenter fra uddannelsesinstitutionerne i VEU-samarbejdet
et kursussekretærnetværk med deltagelse af kursussekretærer fra uddannelsesinstitutionerne i VEU-samarbejdet
Yderligere information se på http://www.veu-midtost.dk/
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Samarbejdsrelationer
VEU-Center MidtØst samarbejder med en række godkendte udbydere og andre offentlige og
private udbydere af uddannelse med henblik på den bedst mulige løsning af uddannelsesbehovene.
Endvidere samarbejdes strategisk og konkret med uddannelsesinstitutionerne i de øvrige 2
VEU-centre i Region Midtjylland. Det strategiske samarbejde udmønter sig i koordinering af
udviklingsinitiativer og opgaveløsning med et tværregionalt sigte.
Samarbejdet med relevante aktører prioriteres højt og der er løbende dialog og samarbejde
med:
Vækstforum (Region Midtjylland)
Det Midtjyske Kompetenceråd
Det Regionale Beskæftigelsesråd
De lokale beskæftigelsesråd
Beskæftigelsesregion Midtjylland
Jobcentre og kommuner
Faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg
Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
Erhvervsrådene i det geografiske dækningsområde for VEU-Center MidtØst

Udbud
Uddannelsesinstitutionerne i VEU-Center MidtØst udbyder
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) m.v.
Grunduddannelse for voksne (GVU)
Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)
Almen voksenuddannelse (AVU)

VEU-Center MidtØsts udbudspolitik tager udgangspunkt i, at uddannelsesinstitutionerne i samarbejdet
medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling
arbejde for et koordineret, dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, som løbende sikrer arbejdsmarkedets behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling
VEU-Center MidtØsts FKB-udbud (fælles kompetencebeskrivelser), fremgår af oversigten sidst i
dokumentet og af VEU-Center MidtØsts hjemmeside: http://www.veu-midtost.dk/
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Samarbejde mellem VUC og erhvervs- og social- og sundhedsskoler
I VEU-Center MidtØst samarbejder VUC med erhvervs- og social- og sundhedsskoler om forberedende voksenundervisning (FVU) til AMU-kursister, som har behov for at blive dygtigere til
at læse, skrive og regne.
Der er indgået driftsoverenskomster mellem:
Mercantec og VUC Skive-Viborg
Skive Tekniske Skole og VUC Skive-Viborg
Tradium, Randers og Randers HF & VUC
Viden Djurs og VUC Djursland

Der samarbejdes om FVU mellem:
Den Jydske Haandværkerskole og Randers HF & VUC
Medieskolerne – Media College Denmark og VUC Skive-Viborg
Randers Social- og Sundhedsskole og Randers HF & VUC
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og VUC Skive-Viborg

Værdier i samarbejdet
Samarbejdet mellem partnerskolerne udmøntes i et forpligtende partnerskab om et fælles programansvar over for de politiske målsætninger. Der skal ydes en høj grad af commitment fra
alle partnerskoler på såvel ledelses- som bestyrelsesplan. Samarbejdet tager udgangspunkt i
grundlæggende værdier som åbenhed og indsigt, som til gengæld kræver loyalitet og fortrolighed i forhold til de modtagne informationer om skolernes anliggender.
Konkurrenceelementet mellem skolerne neddrosles til et minimum til fordel for et velfungerende partnerskab mellem skolerne og eksterne aktører i erkendelse af, at monopolisering ikke er
forenelig med opgaveløsningen. Det kræver, at der i relation til opgaveløsningen altid tages
udgangspunkt i, hvad der tjener virksomheden/den uddannelsessøgende bedst i den enkelte
situation. Opgaven er bl.a. at opnå forsyningssikkerhed, undgå kursusaflysninger og sikre
nærhedsprincippet samt sikre fortsat høj kvalitet.
Samarbejdet i VEU-Center MidtØst skaber merværdi for brugerne af voksen- og efteruddannelsessystemet i centerets dækningsområde gennem:
Medvirken til øget kvalitet, koordinering og målrettethed i den opsøgende rådgivning og
vejledning om de samlede VEU-tilbud gennem et effektivt konsulentarbejde
Systematisk afdækning af virksomheders samlede kompetenceudviklingsbehov gennem
behovsanalyser samt opsamling af ikke efterkommet uddannelsesefterspørgsel med
henblik på opfyldelse af behovene.
Koordinering af almene og erhvervsrettede efteruddannelsesindsatser (FVU, AVU og
AMU) gennem et tæt strategisk samarbejde
Udvikling af fælles, standardiserede tilbud om realkompetencevurdering indenfor alle
FKB’er, som udbydes af partnerskolerne
Fælles udvikling af nye incitamenter og tilbud til regne- og læsesvage om forbedring af
deres regne- og læsefærdigheder
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Øget viden hos brugerne om efteruddannelsesmulighederne gennem fælles informations- og markedsføringstiltag
Erfaringsudveksling mellem partnerskolerne
Lokale samarbejder mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne, som
sikrer virksomhederne en bred og koordineret rådgivning samt kompetente medarbejdere og den uddannelsessøgende muligheder for at sikre sig tidssvarende og fremtidssikre kompetencer
Bedre ressourceudnyttelse gennem tættere institutionssamarbejde
Forpligtende samarbejde jf. VEU-centerets udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet - herunder opfyldelse af milepæle, som skal sikre opfyldelse af kontrakten

Den formulerede udbudspolitik for VEU-Center MidtØst skal lokalt og regionalt understøtte:
Den tekniske, merkantile og faglige opkvalificering af arbejdskraften i centerets geografiske dækningsområde.
Den almene kompetenceudvikling af medarbejdere i centerets geografiske dækningsområde med særligt fokus på tilbud til uddannelsesuvante målgrupper
AMU-uddannelser
GVU-forløb
FVU-forløb
OBU-forløb
AVU-forløb
RKV / IKV
Virksomhedernes behov for koordineret kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks.
omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering.
En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken
Fokus på ufaglærte og kortuddannede med kompetencebehov i forhold til arbejdsmarkedet
Koordineret forbrug af EVE-rammen
Udbyderne i VEU-Center MidtØst sikrer i samarbejdet en intern fordeling af overskydende EVEramme imellem partnerinstitutionerne.
Markedsføring
VEU-Center MidtØst gennemfører en koordineret markedsføring af erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse. Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger.
VEU-centerets hjemmeside – www.veu-centermidtøst.dk – er en fælles platform for uddannelsesinstitutionerne i VEU-centret. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore
virksomheder samt kortuddannede og uddannelsesuvante.
Endvidere har uddannelsesinstitutionerne mulighed for videndeling via et fælles intranet.
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Markedsføringen af udbuddet af erhvervsrettet efteruddannelse rettes primært mod målgruppen af kortuddannede og ufaglærte personer.
Markedsføringen skal bidrage til at styrke uddannelsesinstitutionerne i VEU-Center MidtØst
som professionelle udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt som attraktive
samarbejdspartnere for den enkelte kursist, virksomheder og øvrige interessenter.
Markedsføringen sker bl.a. via VEU-Center MidtØst skolernes hjemmesider, brochurer, produktblade, annoncering og nyhedsbreve og understøtter rådgivnings- og vejledningsarbejdet,
som uddannelseskonsulenter, vejledere og undervisere dagligt udfører i forhold til målgrupperne. Det sker ligeledes via den virksomhedsopsøgende indsats, som udføres af VEU-center
MidtØst skolerne.
Markedsføringen sigter mod at fremme kendskabet til det samlede uddannelsestilbud indenfor
VEU-centeret.
Udliciteringspolitik
I det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke selv er i stand til fagligt / kompetencemæssigt
og ressourcemæssigt, at udføre en uddannelsesopgave – og det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt, kan den godkendte udbyder søge samarbejde med relevante private
udbydere om gennemførelse af udvalgte uddannelsesaktiviteter.
Samarbejdet kan omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser m.v.
Alle godkendte udbydere i VEU-Center MidtØst anvender de af Undervisningsministeriet udviklede skabeloner til indgåelse af kontrakter omkring udlicitering for så vidt angår rammer for
udlicitering, tilsyn med udlicitering mv.
Aftaler om udlicitering aftales så vidt muligt i mellem skolerne.
Udlægningspolitik
Udbydere i VEU-Center MidtØst kan indbyrdes indgå aftaler om udlægning af AMUuddannelsesmål i forhold til de lokale behov samt er opmærksomme på muligheden for at erstatte udlægningen med et samarbejde omkring afholdelse af kursusforløbet.
Ved indgåelse af aftaler om udlægning anvendes et i VEU-Center MidtØst aftalt udlægningsparadigme. Formålet med paradigmet er - med ref. til Ministeriet for Børn og Undervisnings udbudsbrev af d. 4. juni 2009 – sags nr. 150.06C.031, ministeriets brev af 23. september 2009
samt øvrige regler på området - at sikre et kundebaseret udbud i det geografiske område,
hvortil udbudsskole har FKB godkendelse.
Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners kapacitet, herunder sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af fagligt
og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer.
Markedsføring:
Godkendte skole forestår markedsføringen i udbudsgodkendelsens geografiske område.
Afholdende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre markedsføring af udlagt
undervisning med markedsføringsmateriale og metode godkendt af godkendte skole.
Undervisere og undervisningsmateriale:
Uddannelsen gennemføres med undervisere, der har ansættelse på afholdende skole og som
har de relevante faglige kvalifikationer til det pågældende kursus samt pædagogiske kvalifikationer jf. AMU-loven.
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Afholdende skole opbevarer undervisningsmateriale, opgaver, cases mv. samt relevant dokumentation på faglige og pædagogiske kompetencer i form af CV på den/de relevante underviser(e), således at godkendte skole til enhver tid kan rekvirere disse og føre den påkrævede
stikprøve kontrol med henblik på kvalitetssikring.
Økonomi:
Undervisningsministeriet afregner med godkendte skole. Den godkendte skole afregner med
afholdende skole. Fællestaxameter afregnes mellem godkendte skole og afholdende skole i
overensstemmelse med en eventuel arbejdsfordeling.
Den udlagte undervisning indgår i godkendte skoles budgetmål. Der kan træffes aftale om, at
afholdende skole skal reserverer budgetmål (EVE-ramme) til godkendte skole.
Tilsyn:
Den godkendte skoles tilsynspligt med afholdende skole er indarbejdet i aftaleparadigmet.
Generelt
De godkendte institutioner er forpligtede i forhold til nul-tolerance samt Code of Conduct på
AMU udbud.
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VUC Skive-Viborg

VUC Djursland

Randers HF & VUC

Social- og Sundhedsskolen
Skive-Thisted-Viborg

Randers Social- og Sundhedsskole

Viden Djurs

Tradium

Skive Tekniske Skole

Mercantec

Udbud

Medieskolerne

Den Jydske Haandværkerskole

Oversigt over godkendt udbud i VEU-Center MidtØst

Udvikling og produktion til digitale medier
2203

Anlægsarbejder

2207

Asfaltbelægninger

2208

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

2209

Gulvlægning og vådrumsopgaver med
vådrumssikring

2210

Personbefordring med taxi

2219

Personbefordring med bybus og rutebil

2221

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne

2222

Socialpsykiatri og fysisk / psykisk handicap

2223

Vejgodstransport

2224

Metrologi i metalindustrien

2228

Pladebearbejdende metalindustri

2230

Fremstilling af elektronikprodukter

2233

Maskin- og værktøjsområdet

2244

Offentlig forvaltning og sagsbehandling

2245

Køretøjsområdet

2246

Ledelse

2250

Elektronik- og svagstrømstekniske område

2252

Instruktion og adm. funktioner i træning og
sport

2253

Mad til grupper med varierede behov for
ernæring

2257

Data- og kommunikationstekniske område

2259

Anvendelse af entreprenørmateriel

2602
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Automatik- og procesteknisk område

2603

Foto- , film-, tv- og redaktionel produktion

2609

Pædagogisk arbejde med børn og unge

2629

Svejsning og termisk skæring i metal

2650

Elektronisk automation på aut. maskiner og
anlæg

2652

Bygningers elinstallationer og antennemontage

2655

Service på hvidevare- og køleautomatik

2656

Optometri

2662

Etablering og pleje af grønne områder og
anlæg

2666

Rengøringsservice

2679

Sundheds- og sygepleje-opgaver i sygehusvæsnet

2695

Køleteknisk område

2707

Grundkompetence
Lager & terminal

2715

Grundkompetence
chauffør gods

2728

Lastbilkran

2732

Vintertjeneste

2734

Betjening af travers-, portalkran og riggerudstryr

2749

Betjening af industrirobotter for operatører

2750

Produktion af køle- og klimaanlæg

2751

Arbejdets organisering ved produktion i
industrien

2752

Montage af lettere industriprodukter

2754

Overfladebehandling

2755

VUC Skive-Viborg

VUC Djursland

Randers HF & VUC

Social- og Sundhedsskolen
Skive-Thisted-Viborg

Randers Social- og Sundhedsskole

Viden Djurs

Tradium

Skive Tekniske Skole

Mercantec

Medieskolerne

Den Jydske Haandværkerskole

Udbud

Side 13 af 14

Fremstilling af produkter i plast

2756

Plastsvejsning

2757

Detailhandel

2768

IKV – Individuel kompetencevurdering i
AMU

2769

El-forsyningsanlæg

2770

Produktion af møbler, orgler, døre og vinduer m.v.

2780

Bolig- og autointeriørmontering

2781

Operatøropgaver i elforsyning

2782

Spåntagende metalindustri

2787

Turist & Rejs

2789

Administration

2791

IKT-adm og vedligehold

2796

VUC Skive-Viborg

VUC Djursland

Randers HF & VUC

Social- og Sundhedsskolen
Skive-Thisted-Viborg

Randers Social- og Sundhedsskole

Viden Djurs

Tradium

Skive Tekniske Skole

Mercantec

Medieskolerne

Den Jydske Haandværkerskole

Udbud

Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning
(OBU)
Almen voksenuddannelse (AVU)
Højere forberedelseseksamen (HFE og HF2)
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