Udbudspolitik for
VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Indledning
Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende
uddannelse samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse
med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovens hovedformål er at:




Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i
overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre
kompetenceudvikling.
Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i
overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den
personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel
kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Den primære målgruppe er ufaglærte og faglærte.

VEU-center MidtVest
VEU-center MidtVest dækker erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesbehov for
virksomheder i Midt- og Vestjylland. Institutionerne i VEU-center MidtVest er:










Uddannelsescenter Holstebro
Herningsholm Erhvervsskole
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
Lemvig Gymnasium
Herning HF og VUC
VUC Holstebro, Lemvig og Struer
AMU Center Hoverdal
Social & SundhedsSkolen, Herning
DEKRA AMU Center Midtjylland ApS

Der er i regi af VEU-center MidtVest etableret et VEU-centerråd bestående af
bestyrelsesmedlemmer fra uddannelsesinstitutionerne samt tilforordnede, herunder
direktørerne fra uddannelsesinstitutionerne, erhvervsservicecentre og jobcentre.
Endvidere er der etableret en Partnergruppe i VEU-center MidtVest bestående af
kursusansvarlige fra uddannelsesinstitutionerne (godkendte og ikke-godkendte udbydere),
VUC’ere samt erhvervsservicecentre og jobcentre). Formålet med VEU-centerrådet og

[1]

Partnergruppen er dels at VEU-center MidtVest kontinuerligt får relevant input og er i
dialog med de arbejdsmarkedspolitiske aktører og dels at sikre koordinering af og synergi
mellem aktuelle aktiviteter.
VEU-center MidtVest har til formål at understøtte nationale og regionale
arbejdsmarkedspolitiske målsætninger om mere og bedre efteruddannelse for små og
mellemstore virksomheder med særlig fokus på kortuddannede og uddannelsesuvante.
I denne sammenhæng har uddannelsesinstitutionerne siden 2006 samarbejdet om at
skabe en tilgang til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i VEU-centrets geografiske
dækningsområde.
Udbud
VEU-center MidtVest / Uddannelsescenter Holstebros udbudspolitik tager afsæt i, at vi på
baggrund af de udbudsgodkendelser vi er tildelt og vore øvrige styrkeområder medvirker til
at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende kompetenceudvikling.
VEU-center MidtVest / Uddannelsescenter Holstebro tilstræber derfor i videst muligt
omfang et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, som til
stadighed modsvarer og matcher arbejdsmarkedets skiftende behov for
efteruddannelsestilbud, enkeltkurser, varighed og fleksibilitet, niveau, gennemførelsesform
mv.
Samlet udbyder partnerinstitutionerne i VEU-center MidtVest FKB'ere (fælles
kompetencebeskrivelser) og almene grundlæggende uddannelser, som fremgår af
oversigten sidst i dokumentet.

Det regionale arbejdsmarkeds behov
Med henblik på at udbuddet i VEU-center MidtVest og arbejdsmarkedets behov matches
så optimalt som muligt prioriteres samarbejdet med alle relevante aktører højt.
Det gælder således via dialog og samarbejde med:










Vækstforum (Region Midtjylland)
Det Midtjyske Kompetenceråd
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd – RAR Vestjylland
AMK Midt/Nord, Arbejdsmarkedskontoret
Jobcentre og kommuner
De lokale uddannelsesudvalg
Faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg
Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
Erhvervsrådene og den kommunale erhvervsservice i det geografiske
dækningsområde for VEU-center MidtVest

Med henblik på at opfange og imødekomme de private og offentlige virksomheders
specifikke behov for en målrettet efteruddannelsesindsats er der i VEU-center MidtVest
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forøget fokus på virksomhedskontakten gennem en intensiveret opsøgende indsats. Især i
forhold til de små- og mellemstore virksomheder spiller det opsøgende arbejde en central
rolle og har til formål at øge virksomhedernes kendskab til og brug af erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse.
I alt ca. 15 kernekonsulenter (samt en række fagkonsulenter fra
uddannelsesinstitutionerne i VEU-centret) har daglig kontakt med et stort antal
virksomheder og deltager i en række virksomhedsbaserede netværk. Dette skal medvirke
til at sikre at de regionale virksomheders og medarbejderes generelle
kompetenceudviklingsbehov identificeres og dækkes bedst muligt.
Denne indsats og servicering af virksomhederne er styrket væsentlig, idet vejledningen og
rådgivningen af virksomhederne har afsæt i de samlede muligheder for erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse og kompetenceudvikling i øvrigt i regi af VEU-center MidtVest.
Samtidig er VEU-center MidtVest i stor udstrækning repræsenteret i forskellige lokalt og
regionalt forankrede råd og vejledningsorganer, der har arbejdsmarkeds-, beskæftigelsesog uddannelsespolitiske temaer.

Aktivitetsudvikling
Overordnet forventes i 2016 et svagt stigende aktivitetsniveau sammenlignet med 2015.
Den opsøgende indsats i forhold til små- og mellemstore virksomheder samt arbejdet med
strategisk uddannelsesplanlægning i regi af VEU-center MidtVest forventes at have en
positiv effekt på omfanget af gennemført AMU og almen grundlæggende uddannelse.
Samtidig vil uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest i 2016 have fokus på at
udnytte det potentiale for gennemførelse af voksen- og efteruddannelse, der ligger i den
offentlige sektor gennem den virksomhedsopsøgende indsats.
I forhold til målgruppen af ledige forventes i 2016 en stigning i omfanget af AMU og
grundlæggende uddannelse.
Kommunerne i VEU-center MidtVest har i 2015 igangsat lokalt koordinerede samarbejder,
der understøtter den opsøgende indsats og strategiske uddannelsesplanlægning i
samarbejde med virksomhederne gennem et tæt samarbejde mellem konsulenter fra
erhvervsudviklings-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Det regionale initiativ –
KompetenceforysningMIDT – blev ligeledes igangsat i 2015 og har til formål at styrke
vækst og kompetenceudvikling i især små og mellemstore private virksomheder i
regionen. Dette initiativ understøtter de lokalt koordinerede samarbejder.
De lokalt koordinerede samarbejder (LKS) har en øget koordinering af den
virksomhedsopsøgende indsats som omdrejningspunkt, hvilket betyder, at
virksomhederne har én indgang til den offentlige virksomhedsservice. Samarbejdet er i
VEU-center MidtVest delt op i tre lokalt koordinerede samarbejder (LKS): LKS Nord:
Dækker Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, LKS Syd: Dækker Herning og IkastBrande kommuner, LKS Vest: Dækker Ringkøbing-Skjern Kommune. Konkret
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gennemføres sambesøg med henblik på at afdække små- og mellemstore virksomheders
kompetenceudviklingsbehov, ligesom der ydes bistand til at udarbejde vækst- og
kompetencestrategier som afsæt for udarbejdelse og gennemførelse af
uddannelsesplaner. Endelig gennemføres i de lokalt koordinerede samarbejder en generel
koordinering af indsatser, hvor konsulenter og ledere fungerer som ambassadører for
hinandens programmer/udbud.
Arbejdet i de tre LKSer forventes at udmønte sig i yderligere uddannelsesaktiviteter i 2016
for såvel ansatte i små- og mellemstore virksomheder samt ledige.
Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest vil fortsat i 2016 intensivere indsatsen
omkring realkompetencevurdering ift. at opnå en positiv effekt på gennemført AMU og
almen grundlæggende uddannelse samt ift. implementeringen af EUV
(Erhvervsuddannelse for voksne).
I 2016 er vejledningsindsatsen ift. voksne indføjet i VEU-centrenes udviklingskontrakt med
Undervisningsministeriet. Dette betyder, at der i 2016 vil være et særligt fokus på at
gennemføre aktiviteter, der øger antallet af gennemførte individuelle vejledninger,
herunder særligt ift. ufaglærte og faglærte. Dette vil – alt andet lige – medføre, at flere i
VEU-centrets primære målgruppe efterfølgende deltager i voksenundervisning.
VEU-centrets partnerinstitutioner har i 2016 særligt fokus på at gennemføre individuelle
vejledninger af ansatte i små- og mellemstore virksomheder. Derfor tilbydes
virksomhederne i VEU-centrets geografi i 2016 gennemførelse af individuel vejledning af
ansatte på virksomheden.
Endelig vil kompetencefondene også i 2016 medføre en fokusering på erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse i virksomhederne med efterfølgende tilgang af kursister til
uddannelsesinstitutionernes efteruddannelsesaktiviteter. Denne udvikling forventes at
fortsætte i 2016, da flere af de store virksomheder i lokalområdet befinder sig i en flerårig
strategisk kompetenceudviklingsproces.

Indsatsområder
Den formulerede udbudspolitik for UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern / VEU-center
MidtVest skal lokalt og regionalt understøtte:




Den teknisk-faglige og merkantile opkvalificering samt almene kompetenceudvikling
af arbejdsstyrken.
Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks.
omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig
opkvalificering.
En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken.

Overordnet defineres kerneområderne for efteruddannelse med udgangspunkt i de
områder, hvor uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest gennemfører
grunduddannelse til og med hovedforløb.
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Et væsentligt kerneområde er et meget bredt udbud af grunduddannelse og
efteruddannelse inden for teknisk-faglige områder og almene fag, herunder at der bliver
øget fokus på samspillet mellem grundlæggende almene og erhvervsrettede kurser samt
en fortsat fokusering på IKV og EUV. Særligt EUV vil i 2016 blive et fokusområde, hvor
VEU-centrets partnerinstitutioner bl.a. gennem det tætte samarbejde i de lokalt
koordinerede samarbejder og en ændret organisering og kvalificering af den samlede
vejledningsindsats ift. voksne.
Endelig er området indenfor arbejdsorganisering og ledelse fortsat et kerneområde i
forhold til såvel udbud af uddannelsesmål som i forhold til udvikling og gennemførelse af
større kompetenceudviklingsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer og
øvrige relevante uddannelsesinstitutioner.

Bevillingsmæssigt begrundede prioriteringer.
I alle af UddannelsesCenter Ringkøbing Skjerns / VEU-center MidtVests prioriteringer vil
kortuddannede og ufaglærte blive tilgodeset frem for personer udenfor den primære
målgruppe.
Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive
højt prioriteret ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet
prioriteres.
Endelig prioriteres uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders igangsatte
strategiske kompetenceudviklingsplaner højt.

Samarbejdsrelationer
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern / VEU-center MidtVest samarbejder med en række
øvrige godkendte udbydere og andre offentlige og private udbydere af uddannelse med
henblik på den bedst mulige løsning af uddannelsesbehovene.
Endvidere samarbejdes strategisk og konkret med uddannelsesinstitutionerne i de øvrige
to VEU-centre i Region Midtjylland. Det strategiske samarbejde udmønter sig i
koordinering af udviklingsinitiativer og opgaveløsning med et regionalt sigte.
Endelig sker der udbudskoordinering mellem partnerinstitutionerne i VEU-center MidtVest
og øvrige godkendte udbydere lokalt, regional og nationalt.

Markedsføring
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern / VEU-center MidtVest gennemfører en koordineret
markedsføring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Den opsøgende virksomhed i

[5]

VEU-centrets geografiske dækningsområde er et væsentlig værktøj i markedsføringen,
hvor det samlede udbud bringes i spil over for lokalområdets virksomheder.

Den opsøgende virksomhed gennemføres med afsæt i en kampagnetilgang, der især har
til formål at udbrede kendskabet til brugen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,
herunder særligt ift. VEU-centrets fokusområder.
Endvidere er der i regi af VEU-center MidtVest implementeret fælles CRM-system på alle
partnerinstitutioner, hvor uddannelseskonsulenterne dagligt på baggrund af det
opsøgende arbejde beskriver konkrete virksomhedsbehov bl.a. med henblik på målrettet
markedsføring.
Samtidig indgår partnerinstitutionerne i VEU-centret i den landsdækkende og
webbaserede ”Kursusguide”, hvor det samlede uddannelsesudbud i VEU-center MidtVest
synliggøres.
Markedsføringen af udbuddet indenfor for EVE rettes primært mod målgruppen af
kortuddannede og ufaglærte personer.
Foruden den virksomhedsopsøgende indsats, sker markedsføringen konkret via VEUcentrets hjemmeside, nyhedsbreve i regi af VEU-centret, Uddannelsescenter Holstebros
hjemmeside, brochurer, produktblade og annoncering.

Udliciteringspolitik
I det omfang det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt vil Uddannelsescenter
Holstebro søge samarbejde med relevante private godkendte udbydere samt øvrige
private udbydere om gennemførelse af udvalgte uddannelsesaktiviteter.
Samarbejdet vil kunne omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser
m.v.
Ved udlicitering af EVE-aktiviteter er alle skoler i VEU-center MidtVest opmærksomme på
overholdelse af bestemmelser herom i Lov om virksomheds-overdragelse. Endvidere
anvender alle skoler i VEU-center MidtVest de af Undervisningsministeriet udviklede og
distribuerede skabeloner til indgåelse af kontrakter omkring udlicitering for så vidt angår
rammer for udlicitering, tilsyn med udlicitering mv.

Udbudsoversigt VEU-center MidtVest
Samlet er VEU-center MidtVest godkendt til at udbyde følgende FKB’ere (fælles
kompetencebeskrivelser):
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2207
Anlægsarbejder
2211
Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
2215
Bygnings- og automaling samt skilteproduktion
2219
Personbefordring med taxi
2221
Personbefordring med bybus og rutebil
2222
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne
2223
Socialpsykiatri og fysisk / psykisk handicap
2224
Vejgodstransport
2244
Maskin- & værktøjsområdet
2248
Industrislagtning og forædling af kødprodukter
2249
Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
2250
Ledelse
2257
Mad til grupper med varierede behov for ernæring
2261
Transportoptimering
2265
Detailhandel
2267
Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
2268
IKT-administration
2275
Administration
2281
Madfremstilling – restaurant, kantine og catering
2629
Pædagogisk arbejde med børn og unge
2636
Ejendomsservice

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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VUC Holstebro- LemvigStruer

Herning HF og VUC

AMU Center Midtjylland
ApS

AMU Hoverdal

Social &
Sundhedsskolen, Herning

Uddannelsescenter
Ringkøbing Skjern

Herningsholm
Erhvervsskole

Uddannelsescenter
Holstebro

Fælles kompetence beskrivelse

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

Social &
Sundhedsskolen, Herning

X

Uddannelsescenter
Ringkøbing Skjern

X
X

X

X
X
X

VUC Holstebro-LemvigStruer

Herning HF og VUC

AMU Center Midtjylland
ApS

AMU Hoverdal

X

Herningsholm
Erhvervsskole

VUC Godkendelser

X

Uddannelsescenter
Holstebro

2641
Husdyrproduktion i landbruget
2650
Svejsning og termisk skæring i metal
2673
Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og
efterfor
2689
Madfremstilling – restaurant, kantine og catering
2702
Savværk og halvfabrikata
2708
Klimateknisk område
2709
Varmeteknisk område (fyrede anlæg)
2715
Grundkompetence Lager & terminal
2716
Lager & logistik
2722
Specialbefordring af personer
2728
Grundkompetence chauffør gods
2732
Lastbilkran
2733
Mobilkran
2752
Arbejdets organisering ved produktion i industrien
2769
IKV
2773
Installation og service inden for VVS-området
2780
Produktion af møbler, orgler, døre og vinduer mv.
2787
Spåntagende metalindustri
2798
Viden- og forretningsservice

AVU

X

X

X

FVU

X

X

X
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OBU

X

HF
GSK

VUC forkortelser:
AVU: Almen Voksenuddannelse
FVU: Forberedende Voksenundervisning dansk (4 trin) og matematik (2 trin)
OBU: Ordblindeundervisning
HF: Højere Forberedelseseksamen
GSK: Studenterkurser
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X

