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Emner:
Tilsyn 2015
• Gennemførte aktiviteter

Rigsrevisionen
• Opfølgning på beretning om utilsigtet brug af AMU

Tilsyn 2016
• Planlagte aktiviteter
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Tilsyn 2015
Tematisk tilsyn:
• AMU afholdt på alle tidspunkter (1)
• Virksomhedsforlagt/udliciteret undervisning (3)

15 uanmeldte besøg - korrigerende handlinger i fire sager

Øvrige tilsyn:
• Målopfyldelse
• Tillægspriser (1)

12 uanmeldte besøg – korrigerende handling i en sag
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Tilsyn 2015
Enkeltsagstilsyn:
• Afsluttede sager med sanktion (4)
• Afsluttede sager uden sanktion (mange)

Øvrige tilsynsopgaver:
• Skærpet tilsyn med udvalgte AMU-udbydere
• Opfølgning på tidligere fokusområde (ældre- og plejesektoren)
• Udbud og markedsføring (to AMU-mål nedlagt)

Registrerede sager:
•

Ca. 350
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Rigsrevisionen
Opfølgning på beretning om utilsigtet brug af AMU
•
•
•

Tilsyn med AMU
Dialog og vejledning
Tilsyn med a-kassernes administration af VEU

Status
• Omfattende materiale sendt til Rigsrevisionen
• Redegørelse om AMU audit
• Stikprøvevis gennemgang af styrelsens tilsynssager m.v.

Den videre proces
•

Rigsrevisionen/Statsrevisorerne
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Tilsyn 2016
Planlagte aktiviteter
• Udvikling af kvalitetstilsynet – Viskvalitet.dk
• Tematisk tilsyn på tre områder

Tematisk tilsyn – fokus som i 2015:
• Tilsyn med AMU afholdt som virksomhedsforlagt undervisning og AMU på alle tidspunkter

Tematisk tilsyn – nyt fokus:
• Opfølgning på resultater og erfaringer med anvendelsen af AMU-udbyders egenkontrol
• Udvalgte AMU-udbyders ansvar for lærernes kvalifikationer
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Tilsyn 2016
Tema: Udvalgte AMU-udbyders ansvar for lærernes
kvalifikationer
•

Alle uddannelsesmæssige krav fremgår af AMU-bekendtgørelsen § 14

•

Vejledning til uddannelsesinstitutioner, september 2015, omhandler også lærerkvalifikationer

•

Ny tjekliste på styrelsens hjemmeside om ”krav til undervisere” ansat på skolen

•

Formål og opfølgning - selvindberetning
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Tjekliste V Krav til
underviserne
(tjekkes ved ansættelse af lærer)
Krav som skal være opfyldt i forhold til skolens fastansatte undervisere og
timelærere
1) Læreren skal være fastansat eller timelærer, er
læreren det?
2) Har læreren kvalifikationer som svarer til
erhvervsuddannelsesniveau?
3) Har læreren ved ansættelsen minimum 3 års
relevant og tidssvarende erhvervserfaring?
Fortsættes

Ja

Nej Kommentar

Tjekliste V Krav til underviserne
Fortsat

(tjekkes ved ansættelse af lærer)

Krav som skal være opfyldt i forhold til skolens fastansatte undervisere og
timelærere
Ja
4) Har læreren senest 4 år efter ansættelsen
kompetencer fra en pædagogisk uddannelse målrettet
undervisning af voksne mindst svarende til en
gennemført pædagogisk diplomuddannelse? Senest 6
år efter hvis læreren er ansat før den 1. juli 2013?
(Dette krav kan skolen fravige men kun for
timelærere ansat på halvtid eller mindre og i særlige
tilfælde, hvor skolen finder det hensigtsmæssigt for
den samlede kompetenceprofil for skolens
lærergruppe, at læreren har en videregående
voksenuddannelse i pædagogik).
Fortsættes

Nej Kommentar

Fortsat

Tjekliste V Krav til underviserne
(tjekkes ved ansættelse af lærer)
Krav som skal være opfyldt i forhold til skolens fastansatte undervisere og
timelærere
Ja
5) Uddannelsen skal normalt være påbegyndt senest
et år efter ansættelsen. Er den det?
6) Har læreren, hvis læreren underviser i dansk som
andetsprog, uddannelse i at undervise i dansk som
andetsprog for voksne eller tilsvarende
kvalifikationer?

Nej Kommentar

Tjekliste V Krav til underviserne
Særligt om tilstedeværelse og ansættelsessted
og andet
Ja

7) Skolen skal sikre, at den fastansatte lærer eller
timelæreren altid er til stede i forbindelse med
undervisningen, også når skolen benytter gæstelærer.
Gør skolen det?
8) Skolen skal være opmærksom på, at der ikke gives
tilskud til undervisning, hvor undervisningen foregår
på virksomheden og underviseren er ansat i den
virksomhed, hvor kursisterne kommer fra. Er skolen
det?
9) Andet

Nej Kommentar

