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Baggrund for projektet: Ufaglærte jobs kommer aldrig igen  

 



Hvorfor?  

• Vi higer alle efter vækst, men vækst 
opstår kun hvis forudsætningerne er 
til stede, kompetent arbejdskraft er 
en central vækstfremende faktor 

 

• Vi ønsker alle at nedbringe 
ledigheden, men hvis de ledige ikke 
har de kompetencer som 
efterspørges, får de ikke arbejde 

 

• Vi ønsker alle at maksimere vores 
udbytte ved at arbejde, en faglært’s 
livsindkomst er 1. mio. Kr. højere end 
en ufaglærts. (kilde: AE)  

 

 



Afsæt  

1.     Fra ufaglært til faglært, eller 

 

2.     Fra at kunne noget til at være noget, eller 

 

3. Fra kompetence til kvalifikation, eller  

 

4. Fra EUD fag til AMU mål, eller 

 

5. Fra skolelæring til praksislæring 

 

 

….. Og det skal gå hurtigere, og mindst være lige så 
godt! 

 



Hvordan 

• Afsættet er, udarbejdelse af GVU plan 
(min. 25 år, 9 klasse’s kvalifikationer, 2 
års relevant erhvervserfaring) 

 

• En GVU plan udarbejdes med afsæt I 
realkompetencevurdering, og merit gives 
for det, som kandidaten kan, og ikke kun 
det kandidaten har papir på. 

 

• Et forløb sammensættes af AMU 
kompetencer, som stemmer overens 
med de kvalifikationer som indgår I EUD 
forløbet, og tilbydes som en “pakke” 

 

• Længden på et EUD forløb er typisk 3-4 
år, vores “rekord” er pt. 3 mdr. 

 

 



Ordinær EUD 
 

 
 

Grundforløb  

Praktik 

Skoleophold 

Praktik 

Skoleophold 
 

 
Svendeprøve/Fagprøve 

Eksempel på ”turbo” GVU-forløb: Kontorassistent med speciale 

GVU-forløb 

 
Realkompetencevurdering 
(Praktiske test, interview, 

gennemgang af formel 
dokumentation for 

realkompetencer m.m.) 
 

Skoleophold  
(Fagmoduler opbygget via AMU-

mål) 

 
Svendeprøve/Fagprøve 

2 år 

2 år 

1 dag 

13 uger 



Kan det lade sig gøre? 

• Ja, Vi har gennemført 18 hold 
indenfor kontor adm. Udelukkende 
for kursister med job 

• Ja rekruttere lige nu til 5 hold, for 
ledige kursister (men her er det 
rigtig rigtig svært metodisk) 

• Ja, Post Norden har fået 24 
kundekontaktmedarbejdere 
opkvalificeret fra ufaglært til 
faglært status på 3 måneder og 100 
mere er på vej fra DSB 

• Ja, 100 3 F’er er lige nu igang med 
at blive kompetenceafklaret overfor 
GVU, fra Jobcenter Albertslund og 
Glostrup 

• Ja. ledige fra Jobcenter Gladsaxe og 
Jobcenter Ballerup er igang med 
RKV.  

 



Er der forhindringer? 

• Ja, det er svært at kommunikere til 
de ufaglærte 

 

• Ja, Jobcentrene tænker måske mere 
I regler end I fornuft dvs. Et 6 ugers 
kursus vælges frem for et 9 ugers 
GVU forløb 

 

• Ja, Virksomheder kan have mere 
fokus på lønudgiften ved en faglært 
fremfor en ufaglært, fremfor 
overvejelsen om morgensdagens 
behov for kompetencer  

• Ja, Erhvervsskoler lønnes for at 
undervise, og belønnes ikke for at 
give merit  

• Ja, Løntabsgodtgørelsen for en GVU 
elev udgør 3.204 kr., men 4.410 kr. 
For en voksen elev på EUD 




