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Hvorfor skrive en bog om AMU? 

• Der er tilsyneladende ikke andre der vil 

• En uddannelseshistorie, der vedrører mange mennesker 
og mange arbejdspladser 

• En fortælling om AMU er også en fortælling om 
udviklingen på arbejdsmarkedet de sidste 50 år 

• AMU er et eksempel på, hvad ”Den Danske Model” kan, 
når den fungerer 

• En fortælling om AMU er også en historie om de store 
forandringer i styringen af den offentlige sektor  

• Et indspil i diskussionen af den fremtidige udvikling af 
AMU 
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Nogle nedslag i AMU’s historie – 

”den store ramme” 
• Kommissionen, der forberedte den første lov om 

AMU, foregriber en stor del af de udfordringer, 
der kommer til at præge det danske 
arbejdsmarked helt frem til i dag 

• Løbende diskussion om AMU’s ”politiske 
tilhørsforhold”: arbejdsmarkedspolitik og/eller 
uddannelsespolitik  

• De mange AMU/VEU udvalg i perioden fra 
slutningen af 80’erne til i dag er enige om 
behovet for en styrket AMU/VEU indsats – og 
peger stort set på de samme udfordringer hver 
gang 
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Nogle nedslag i AMU’s historie – 

”den lille ramme” 
• AMU’s indhold, tilrettelæggelse og pædagogik er 

løbende blevet udviklet i et konsensussøgende 
samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, 
skolerne og ministeriet 

• Stor fokus på udvikling og bedre kvalitet til 
brugerne – måske mindre fokus på 
effektivisering og ressourceoptimering 

• Stadig flere beslutninger vedr. dimensionering, 
planlægning og gennemførelse lægges ud på 
den enkelte skole 

• Brugerne ganske tilfredse med AMU 
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Udviklingen i samspillet mellem 

centrale aktører 
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Hvad så nu med AMU 

• Hvad skal AMU bruges til 

• Arbejdsstyrkens kompetencer – en opgave i tre 

politikområder: Arbejdsmarkedspolitik – 

uddannelsespolitik – erhvervs- og vækstpolitik 

• Institutionerne som garant for AMU 

• Arbejdsmarkedets parter som garant for AMU 

• Fornyet fokus på kvaliteten i den primære  

opgave: udvikling af arbejdsstyrkens 

kompetencer 


