
Workshop 2 
Styrkelse af AMU- udbydernes arbejde med 

IKV i AMU 

En fælles VEU-center tilgang til IKV i AMU 
• TUP projekt forankret i VEU-center Nord 

• 6 erhvervsskoler og 2 VUC´er er deltagere i projektet. 

• 7 efteruddannelsesområder er repræsenteret i projektet 



Fælles – et nøgleord i projektet 

 

• Fælles inspiration til 

markedsføringsmaterialer 

• Fælles udvikling af testmaterialer 

• Fælles møder på tværs af skolerne, inden 

for samme efteruddannelsesområde. 

• Udvikling af håndbog til brug på skolerne i 

arbejdet med IKV 



Markedsføringsmaterialer  

 

 

 

 

• Fælles inspiration har ført til 

udvikling af skolespecifikke 

markedsføringsmaterialer.  

• Materiale til personer og virksomheder 

• Internt materiale til brug på skolerne. 

 

 



Fælles udvikling af testmaterialer 

 

 

Nøgleord er:   
 

• Troværdighed; der skal anvendes 

testmaterialer der sikrer sammenhæng mellem 

deltagernes faktiske realkompetencer og den 

anerkendelse som vedkommende opnå. 

• Pålidelighed; der skal anvendes testmaterialer 

der sikre ”objektivitet” eller ”neutrale” 

resultater, som ikke er påvirket af lærer eller 

tilrettelæggelsesform. 

 



Fælles udvikling af testmaterialer 

• Bruge metoder der måler ”det rigtige” 

• Inddrage flere metoder og/eller flere lærer 

• Udarbejde faste procedurer for IKV i AMU 

• Beskriv og begrund proces, metoder og 

testmaterialer 

• Sikre at de personer, der er involverede i IKV-

forløb, er kvalificerede 

• Evaluering og derefter justeringer 



Fællesmøder på tværs af skoler 

• For at sikre at viden om IKV i AMU 

spredes på skolerne er der afholdt 

fagrettede temamøder på tværs af skolerne.  

• Formålet med møderne:  

• At klæde faglærer på, til at kunne varetage 

opgaven  individuel kompetencevurdering i 

forhold til AMU mål 



Fælles dialog om kontakten til 

virksomheder og jobcentre 

 

• Konsulenterne der er tilknyttet projektet, har på 

udviklingsseminarene haft dialog om, hvordan 

kontakten til virksomheder og jobcentre gribes an 

i forhold til IKV i AMU 



Fælles håndbog 

 

 

• Håndbogen er det fælles produkt der er 

kommet ud af ”En fælles VEU-center 

tilgang til IKV i AMU” 


