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PROJEKTETS HJEMMESIDE 

 

  

  

 

http://kvalitetssikret-ikv.dk/index.html
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FORMÅL MED PROJEKTET – OG KONKRETE EFFEKTMÅL 

 Formål:  
Skabe én indgang til IKV og derved opnå en højere og mere 
ensartet kvalitet i IKV i AMU, en større efterspørgsel efter IKV i AMU 
og en øget aktivitet i AMU i Region Midtjylland 
 

 Mål på kort sigt: 

 Ledelserne sikrer organisatoriske rammer for IKV i AMU 

 VEU-centre og skoler har fælles overblik over ressourcepersoner 
og forretningsmodel 

 IKV-praktikere anvender mere ensartede metoder på højere    
fagligt niveau 

 VEU-konsulenter vejleder om IKV i AMU i forbindelse med 
uddannelsespakker 

 VEU-konsulenter  anvender mere ensartede vejledningsmetoder på 
højere fagligt niveau 
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FORMÅL MED PROJEKTET – OG KONKRETE EFFEKTMÅL 
 

Mål på mellemlangt sigt: 

 Flere konsulenter vejleder målrettet om IKV i AMU 

 Højere og mere ensartet kvalitet i IKV i AMU 

 Virksomheder efterspørger i højere grad IKV i AMU 

 Ledelsesmæssig fokus på udvikling af IKV-tilbuddet 

Mål på langt sigt: 

 IKV er en naturlig del af alle skolernes udbud 

 IKV-praktikerne gennemfører IKV mere ensartet og effektivt 

 Flere personer gennemfører IKV i AMU 

 Hurtigere, bedre og mere omgangsrig opgradering af AMU-
målgruppens kompetencer i overensstemmelse med 
efterspørgslen 

 Ledige opnår arbejdsmarkedsrelevante kompetencer via 
individuelt tilpassede uddannelsespakker på baggrund af en IKV 
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AKTIVITETER TIL AT OPNÅ FORMÅL OG EFFEKTER 
 

1. Udvikling af en forretningsmodel og en kvalitetsstandard 
for IKV i AMU 

2. Etablering af et netværk af ressourcepersoner indenfor IKV 
i AMU 

3. Udvikling af 8 uddannelsespakker målrettet erhvervslivet i 
Region Midtjylland 

4. Praktisk kompetenceudvikling af IKV-praktikere igennem 
erfaringsudveksling og praktisk inspiration 

5. Afprøvning og implementering af metoder til IKV i AMU i 
forhold til uddannelsespakker 

6. Afprøvning af markedsføring af IKV i 
AMU/uddannelsespakker i relation til  det 
virksomhedsopsøgende arbejde 

7. Formidling og dokumentation 
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Eksempel på uddannelsespakke 
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Eksempel på uddannelsespakke 
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LEDELSESBESVARELSER 
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LEDELSESBESVARELSER 
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LEDELSESBESVARELSER 
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GODE ERFARINGER OG UDFORDRINGER 
 

 God erfaring 1:  
Inddragelsen af ledelserne har forankret projektet på skolerne, så 
der sikres handling og fremdrift mellem fællessamlingerne. 
 

 God erfaring 2: 
IKV/RKV-praktikere samarbejder på tværs af skoler og inspirerer 
hinanden i udviklingsprocessen. 
 
 

 Udfordring 1: 
At få “solgt” budskabet om IKV/RKV til virksomhedsledere 
 

 Udfordring 2: 
At skabe et overblik over IKV-praktikere i et anvendeligt format 
med kontinuerlige ændringer i netværket  

 


