
Udbudspolitik for 

KompetencePartner MidtVest / Skive College 

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2020 

 

Indledning  

Uddannelsesinstitutionerne i KompetencePartner MidtVest udbyder almen grundlæggende uddannelse 
samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om 
arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovens hovedformål 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 tilpasningsproblemer 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. 

Den primære målgruppe er ufaglærte og faglærte. 

 

KompetencePartner MidtVest 

Kompetencepartner MidtVest dækker erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesbehov for virksomheder 
og jobcentre i Midt- og Vestjylland. Institutionerne i KompetencePartner MidtVest er: 

• Uddannelsescenter Holstebro 

• Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier 

• UddannelsesCenter Ringkøbing – Skjern og VUC 

• Herning HF og VUC 

• VUC Holstebro, Lemvig og Struer 

• Skive College 

• AMU Hoverdal 

• Skive-Viborg HF & VUC 

 

KompetencePartner MidtVest omfatter et samarbejde på konsulent- og undervisningsniveau og har til 
formål at sikre en fortsat kapacitet i forhold til uddannelsesinstitutionernes dialog med virksomheder og 
øvrige samarbejdspartnere om kompetencebehov og behov for konkret kompetenceudvikling, herunder 
især i forhold til behov for AMU, AUV, FVU, OBU og EUV. 



Der er i regi af KompetencePartner MidtVest etableret en styregruppe bestående af direktørerne for de tre 
erhvervsskoler i samarbejdet samt én rektor, der repræsenterer VUC. Endvidere er der etableret en 
projektgruppe bestående af efteruddannelsesansvarlige fra partnerne i KompetencePartner MidtVest. 

Projektgruppen er ansvarlige for at uddannelsesinstitutionernes udbud er relevante og dækkende for 
virksomheder og jobcentre i RAR-Vest området, herunder at sikre koordinering af udbud og gennemførelse 
af efteruddannelse med henblik på at øge leverancesikkerhed mv. 

 

Udbud  

KompetencePartner MidtVest / Skive Colleges udbudspolitik tager afsæt i, at vi på baggrund af de 
udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder medvirker til at dække arbejdsmarkedets 
behov for og efterspørgsel efter kompetenceudvikling. 

KompetencePartner MidtVest / Skive College tilstræber derfor i videst muligt omfang et dynamisk og 
behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, der matcher arbejdsmarkedets skiftende behov 
for efteruddannelsestilbud, enkeltkurser, varighed og fleksibilitet, niveau, gennemførelsesform mv. 

Samlet udbyder partnerinstitutionerne i KompetencePartner MidtVest FKB'ere (fælles 
kompetencebeskrivelser) og almene grundlæggende uddannelser, som fremgår af oversigten sidst i 
dokumentet. 

 

Det regionale arbejdsmarkeds behov 

Med henblik på at udbuddet i KompetencePartner MidtVest og arbejdsmarkedets behov matches så 
optimalt som muligt prioriteres samarbejdet med alle relevante aktører højt. 

Det gælder således via dialog og samarbejde med: 

• Det Regionale Arbejdsmarkedsråd – RAR Vest 

• Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 

• Jobcentre og kommuner 

• Erhvervsfremmebestyrelsen (Erhvervsstyrelsen) 

• Den Midtjyske Teknologipagt (Region Midtjylland) 

• De lokale uddannelsesudvalg 

• Faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg 

• Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer 

• Erhvervsrådene og den kommunale erhvervsservice i det geografiske dækningsområde for 
KompetencePartner MidtVest 

 



Med henblik på at opfange og imødekomme de private og offentlige virksomheders specifikke behov for en 
målrettet efteruddannelsesindsats har der i KompetencePartner MidtVest i de foregående år været et 
markant fokus på virksomhedskontakten gennem en intensiveret opsøgende indsats. 

 

Indsatsområder 

Den formulerede udbudspolitik for KompetencePartner MidtVest / Skive College skal understøtte: 

• Den teknisk-faglige og merkantile opkvalificering samt almene kompetenceudvikling af arbejdsstyrken. 

• Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillingsprocesser, ændret 
arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering. 

• En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken. 

Overordnet defineres kerneområderne for efteruddannelse med udgangspunkt i de områder, hvor 
uddannelsesinstitutionerne i KompetencePartner MidtVest gennemfører grunduddannelse til og med 
hovedforløb. 

Et væsentligt kerneområde er et meget bredt udbud af grunduddannelse og efteruddannelse inden for 
teknisk-faglige områder og almene fag, herunder at der bliver øget fokus på samspillet mellem 
grundlæggende almene og erhvervsrettede kurser samt en forstærket fokusering på RKV og EUV. Særligt 
EUV vil i 2020 blive et fokusområde for KompetencePartner MidtVest´s partnerinstitutioner, hvor dialog 
med virksomheder og jobcentre om mulighederne i EUV bl.a. sker gennem det tætte samarbejde i de lokalt 
koordinerede samarbejder bl.a. i regi af Kompetenceforsyningmidt samt i regi af Vejen til erhvervsfaglig 
uddannelse og vækst. 

Endelig er området inden for arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i forhold til såvel 
udbud af uddannelsesmål som i forhold til udvikling og gennemførelse af større 
kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og øvrige relevante 
uddannelsesinstitutioner. 

 

Samarbejdsrelationer  

KompetencePartner MidtVest / Skive College samarbejder med en række øvrige godkendte udbydere og 
andre offentlige og private udbydere af uddannelse med henblik på den bedst mulige løsning af 
uddannelsesbehovene. 

Endelig sker der udbudskoordinering mellem uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland og øvrige 
godkendte udbydere lokalt, regional og nationalt. 

 

Markedsføring  

Skive College gennemfører i regi af KompetencePartner MidtVest en koordineret markedsføring af 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Den opsøgende virksomhed i regi af KompetencePartner 
MidtVest er et væsentligt værktøj i markedsføringen, hvor det samlede udbud bringes i spil over for især 
lokalområdets virksomheder. 



Endvidere er der i regi af KompetencePartner MidtVest implementeret fælles CRM-system, hvor 
uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det opsøgende arbejde beskriver konkrete 
virksomhedsbehov bl.a. med henblik på målrettet markedsføring. 

Endelig er der i 2020 implementeret fælles hjemmeside for partnerinstitutionerne i KompetencePartner 
MidtVest for så vidt angår voksen- og efteruddannelse. Hjemmesiden indeholder bl.a. et fælles 
kursusmodul, hvor det samlede udbud af AMU og VUC præsenteres og udbydes. Det fælles kursusmodul 
implementeres ligeledes på erhvervsskolernes egne hjemmesider. 

 

Udliciteringspolitik  

I det omfang det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt vil Skive College søge samarbejde med 
relevante private godkendte udbydere samt øvrige private udbydere om gennemførelse af udvalgte 
uddannelsesaktiviteter. 

Samarbejdet vil kunne omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser m.v. 

Ved udlicitering af EVE-aktiviteter er alle skoler i KompetencePartner MidtVest opmærksomme på 
overholdelse af bestemmelser herom i Lov om virksomheds-overdragelse. Endvidere anvender alle skoler i 
KompetencePartner MidtVest de af Undervisningsministeriet udviklede og distribuerede skabeloner til 
indgåelse af kontrakter omkring udlicitering for så vidt angår rammer for udlicitering, tilsyn med udlicitering 
mv. 

 

Udbudsoversigt KompetencePartner MidtVest 

Samlet er KompetencePartner MidtVest godkendt til at udbyde følgende FKB’ere (fælles 
kompetencebeskrivelser): 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


