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FVU for tosprogede

• Trådte i kraft ved årsskiftet

• Læsning 1-4, målrettet tosprogede deltagere

• Nyt mundtligt FVU-tilbud

• FVU-start
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FVU for tosprogede

• Fagkonsulent pr. 1. august

• UV-vejledning

• Optag på FVU-start

• Intern prøve

• 7% af FVU læseaktivitet, 1. halvår 2017
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Nye FVU-test

• Læsetesten er færdig

• Placeres på UVM.dk eller EMU.dk

• Orienteringsbrev, når de sidste tekniske 
problemer er løst

• Bevilget midler til ny matematiktest

• Udbud – kontrakt – udvikling – afprøvning -
digitalisering
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Den tværgående ordblindetest

• Den nuværende test udgår

• Den tværgående test indføres på OBU

• Kræver arbejde med UNI-login

• Fra 1. januar med 2 måneders overgangsperiode



Side 6

Aftale om bedre veje til 
uddannelse og job

Den forberedende grunduddannelse
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Forberedende grunduddannelse

• Unge under 25, ej i uddannelse, ej i job

• Forudgående faglig opkvalificering og/eller

• Personlig opkvalificering

• Hold- og arbejdsfællesskaber

• Attraktivt socialt liv

• Varighed 2 år som hovedregel
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Forberedende grunduddannelse
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Forberedende grunduddannelse

• Varighed 2 år som hovedregel

• Uddannelsesplaner og forløbsplaner

• Løbende optag på basisniveauet

• Optag 2 gange årligt på de tre spor

• Anvendelsesorienteret og praksisbaseret

• Løbende evaluering
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Forberedende grunduddannelse

Undervisernes kompetencer

• Almene fag på basisniveau: - kvalifikationer svarende til FVU-lærere

• OBU: - kvalifikationer svarende til krav til ordblindeundervisere

• Almen grunduddannelse: - kvalifikationer svarende til krav til avu-
lærere. 
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Forberedende grunduddannelse

Medarbejdere 

• Medarbejderoverdragelse

• Institutionerne forpligtes pr. 1. august 2019 til at 
overtage medarbejdere fra de eksisterende 
forberedende i visse tilfælde fra 
driftsoverenskomstparter

• De overenskomstmæssige forhold drøftes 
mellem arbejdsmarkedets parter. 
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Forberedende grunduddannelse

Udenfor målgruppen:

• Unge der har mindst halvtidsjob

• Udtømt deres mulighed for FGU

• Der ikke tilbydes FGU

• Har en ungdomsuddannelse

• Følger en ungdomsuddannelse

• Den unge er på barsel
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Forberedende grunduddannelse

Også med i aftalen:

• SPS til FVU og OBU

• Løbende nye videovejledninger i ny teknologi til 

OBU

• IT-støtten følger med ved overgange

• NOTA udvides til også at omfatte VEU-området
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Forberedende grunduddannelse

• FGU begynder 1. august 2019

• Program for følgeforskning

• Tæt opfølgning

• Kompetenceløft af  undervisere

• Kompetenceløft af  ledere
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VEU - trepart

• Aftale for 4 år

• 2018 – 2021 incl.

• Politisk tilslutning fra S og DF
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VEU - trepart

Intention:

• Forbedret kvalitet

• Større fleksibilitet

• Samfundsmæssig effekt

• Øget deltagermotivation

• Øget efterspørgsel fra virksomheder
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VEU - trepart

Opfølgning:

• Udviklingen følges nøje

• Både den samlede aktivitet

• -og de aftalte delområder
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VEU - trepart

Ansvar:

• Den enkelte skal udvikle sine kompetencer

• Virksomheder skal understøtte kompetenceudvikling
efter virksomhedens behov

• Arbejdsmarkedets parter skal
- øge motivationen
- stimulere efterspørgslen

• Særligt fokus på de mindst motiverede
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VEU - trepart

Én indgang:

• National platform
- almen VEU
- erhvervsrettet VEU
- videregående VEU
- Ansøgningsmodul til SVU og VEU godtgørelse
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VEU - trepart

Styrkelse af  basale færdigheder:

• VEU skal i højere grad sikre et markant løft af  
basale færdigheder
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VEU - trepart

FVU-digital og FVU-engelsk

• Virksomhedsrettede forløb

• Målrettet ansatte

Styrke it og engelsk i relation til jobfunktion
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VEU - trepart

Fællesscreeninger:

• På virksomheder

• Klare retningslinjer

• Styrkelse af  fællesscreeninger

• Systematisk og enkel kortlægning
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VEU - trepart

Pulje til opsøgende aktiviteter

• 25 mio.kr. årligt

• Til overenskomstaftalte initiativer

• Koncentreret opsøgende indsats

• Virksomheders systematiske arbejde med:
- læsning og regning
- problemløsning med it
- ordblindhed

• Evaluering slut 2021
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VEU - trepart

Opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste

( overenskomst + 25 mio. kr.’s pulje )

• Sparring ved uddannelsesplanlægning

• Hjælp med tilmelding

• Hjemtagning af  godtgørelse

• Støtte fra kompetencefondsmidler
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VEU - trepart

Overvågning af  indsatsen:

• Måle antal fællesscreeninger

• Overvågning af  iværksat FVU og OBU

• Andel af  den nationale vidensopsamling om 
basale færdigheder
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VEU - trepart

National ”PIAAC”:

• Hvert tredje år, 1. gang i 2018

• Måltal på baggrund heraf

• Opfølgning 2. gang i 2021

• Målet er en forbedring fra 2018 til 2021
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VEU - trepart

National videns opsamling

• Videns overblik

• Stimulering af  efterspørgslen

• Motivation for almen VEU

• Offentligt VEU-datavarehus

• Pulje 3,1 mio. kr. per år til:
- tværgående udvikling
- analyser af  kvalitet effekt med videre
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VEU - trepart

Særlige SOSU – AMU forløb

• Udvikles af  efteruddannelsesudvalget

• Ufaglærte på området           hjælpere

• Erfarne hjælpere            assistenter

• AMU nedbrydes i delmål

• Almen VEU nedbrydes i delmål

• Mulighed for kombination
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VEU - trepart

Digitalisering af  VEU

• Udviklingspulje over fire år
- e-læring
- digital fjernundervisning
- digitale undervisningsformer
- digitale kompetencer

• Analyse af  erfaringer med digitale
lærings teknologier
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VEU - trepart

Èn indgang til voksenvejledning:

• Samlet nationalt tilbud

• Institutionsuafhængigt tilbud

• Regi af  e-vejledningen

• Digitalt værktøj til uddannelsesmuligheder

• Digital uddannelsesplan

• VEU-centre udfases i 2018
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VEU - trepart

Godtgørelse:

• SVU’en til FVU og OBU hæves til 
dagpengeniveau

• VEU godtgørelsen hæves til dagpengeniveau

• Lettere at opnå fuld lønkompensation ved 
samtidig anvendelse af  kompetencefonde
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VEU - trepart

Aftalens implementering:

• Starter i 2018

• Lovgivning i indeværende samling

• Bekendtgørelser og læreplaner hurtigst muligt

• Aftalen løber i fire år

• Ny trepart er aftalt i 2021
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FVU-aktivitet
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FVU-aktivitet
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FVU-aktivitet
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FVU-aktivitet
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Nyt fra Beskæftigelsesministeriet

• Ny pulje: Hjælp til ordblinde og læse-, skrive- og 
regnesvage

• 26, 5 mio.kr.

• målrettet opkvalificering af  ledige og 
beskæftigede med ingen eller meget lidt 
uddannelse. 

• Ansøgningsfrist 13. december 2017 kl. 13

• Læs mere her:
www.bm.dk
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Det var alt for i dag

• Tak for opmærksomheden

• Tak for ordet

• God fornøjelse med det videre arbejde

• Pas godt på FVU og OBU


