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Udbud af jobrettede uddannelsesforløb
I forlængelse af mødet den 14. januar hos STAR har lederforeningerne for AMU–udbyderne ved AMU-centre,
SOSU-skoler og danske erhvervsskoler, herefter benævnt skolerne, drøftet, hvordan skolerne kan bidrage til
koordinering af udbuddet af kursusforløbene på positivlisterne i overensstemmelse med intentionerne i
beskæftigelsesreformen.
Vi fremsender hermed vore overvejelser og anbefalinger til skolerne, jobcentre og A-kasser samt indledningsvis
nogle forslag til fortsat dialog om jobrettet uddannelse.
STAR har oplyst, at der arbejdes på en elektronisk løsning ved tilmelding til jobrettet uddannelse. En
brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk viser, at den elektroniske tilmelding fungerer bedst for
tilbagevendende brugere. Vi formoder, at målgruppen for 6 ugers jobrettet uddannelse kun skal anvende
elektronisk tilmelding en enkelt eller få gange. Lederforeningerne vil derfor gerne i dialog med STAR og
Undervisningsministeriet om lediges fremtidige tilmelding, samt hvordan der arbejdes på overblik over det
landsdækkende udbud af jobrettet uddannelse.
Vi ser nu, at den manuelle tilmelding til kursusforløbene, som skolerne skal varetage, er en ekstra og større
opgave end ved 6 ugers selvvalgt uddannelse, og vi foreslår derfor en undersøgelse af mulighederne for et
forhøjet påbegyndelsestaksameter til administration af jobrettet uddannelse eller lignende tilskud.
Vi modtager fortsat mangler eller fejl ved positivlisterne, hvorfor vi gerne deltager i et forberedende arbejde til
udarbejdelse af fremtidige positivlister til jobrettet uddannelse.
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Torben Pedersen
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Lederforeningernes anbefalinger til arbejdet
med jobrettet uddannelse
Lederforeningerne ønsker at understøtte skolernes arbejde med udbud af kursusforløbene til 6 ugers jobrettet
uddannelse i forhold til arbejdsmarkedets behov og så ledige kan tage uddannelse inden for rimelig geografisk
afstand og med størst mulig sikkerhed for, at de udbudte uddannelser også gennemføres.
Det er vores vurdering, at de ledige dagpengemodtagere, som nu har mulighed for 6 ugers jobrettet
uddannelse, har behov for:
Kendskab til de jobrettede uddannelsesforløb, den ledige kan gennemføre i et geografisk område
og med tilhørende gode beskæftigelsesmuligheder.
Kendskab til de uddannelsesforløb, der kan gennemføres inden for de gældende perioder:



9 måneders ledighed for dagpengemodtagere over 25 år
6 måneders ledighed for dagpengemodtagere under 25 år

Uddannelser tilrettelagt med faglig progression. Den faglige progression fremgår ikke
nødvendigvis af den rækkefølge, som de enkelte AMU-kurser har i positivlisten.
Vejledning til relevante uddannelsesforløb i forhold til den enkeltes forudsætninger for
uddannelse, jobønsker og jobmuligheder.
Vejledning og støtte på den skole, hvor kursusforløbet starter, hvis den ledige deltager i et
kursusforløb, der gennemføres på flere skoler eller hvor de enkelte kurser ikke gennemføres i
forlængelse af hinanden.
Lederforeningerne anbefaler skolerne at tage udgangspunkt i disse overvejelser ved tilrettelæggelsen af
skolernes udbud af uddannelsesforløbene på positivlisten og i skolernes vejledning af målgruppen.

Lokal og regional koordinering
Skolerne er påbegyndt koordinering af udbuddet i VEU-centerregi og påpeger, at der er behov for koordinering i
et større geografisk område på regionalt niveau, for at sikre bredest muligt udbud og modvirke overlappende
udbud i forhold til arbejdsmarkedets behov og målgruppen til jobrettet uddannelse. På den baggrund er det
vores vurdering, at et oveblik over udbuddet på lokalt og regionalt niveau, tilstræbes at være afsluttet ved
indgangen til 2. kvartal 2015.
Det er et udtalt ønske, at ledige optages på uddannelser, sammen med beskæftigede. Det betyder, at skolernes
eksisterende AMU-udbud, hvor der allerede er krav om koordinering, skal suppleres med forløbene på
positivlisten. Samtidig skal der tages hensyn til størst mulig sikkerhed for gennemførsel.

For at tage højde for overvejelserne i forhold til beskæftigelsesmulighederne og lediges behov og koordinering
af forløbene på positivlisten, anbefaler vi nedenstående.

Anbefalinger til skolerne
VEU-centre/skolerne tager kontakt til jobcentrene i området for at koordinere udbud og dialog om jobrettet
uddannelse.
Skolerne koordinerer udbuddet af jobrettet uddannelse fra positivlisten i VEU-centerregi og på tværs af VEUcentre under hensyntagen til beskæftigelsesmulighederne i det naturlige arbejdsmarkedsopland.
Ved koordineringen tilstræber skolerne et udbud, som med rimelig sikkerhed kan gennemføres med både
beskæftigede og ledige deltagere.
Skolerne tilrettelægger kursusforløbene med den nødvendige faglige progression og tilstræber også dette, når
den ledige skal tage et uddannelsesforløb, der skal gennemføres på flere skoler.
Skolerne vejleder og hjælper ledige med tilmeldingsprocessen. Hvis kursusforløbet gennemføres på flere skoler,
så det er den første skole, den ledige er i kontakt med, som sørger for den videre koordinering.

Anbefalinger til jobcentrene
Vi anbefaler jobcentrene at indgå i dialog med VEU-centre/skoler om udbud af jobrettet uddannelse og
vejledning til jobrettet uddannelse.
Den første kontakt på jobcentrene tager hånd om den videre koordinering for den ledige.
Jobcenteret anbefaler den ledige at tage kontakt til skolerne/VEU-centrene for at få kendskab til udbuddet af
jobrettet uddannelse inden for den gældende periode og med gode beskæftigelsesmuligheder.
Jobcentre anbefales ikke at anvende den landsdækkende positivliste til overblik over hvilke uddannelser, der
udbydes lokalt eller på hvilket tidspunkt eller uddannelsernes mulige faglige progression.

Anbefalinger til A-kasserne
Vi anbefaler lokale A-kasser, at indgå i dialog med VEU-centre/skoler om udbud af jobrettet uddannelse og
vejledning til jobrettet uddannelse.
A-kasserne anbefales at søge information om udbud af jobrettet uddannelse hos VEU-centre/skoler.
A-kasser anbefales ikke at anvende den landsdækkende positivliste til overblik over hvilke uddannelser, der
udbydes lokalt eller på hvilket tidspunkt eller uddannelsernes mulige faglige progression.

