AMU audit seminar
Onsdag 24. januar 2018 kl. 9.30 – 14.30
Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1 F, 5000 Odense
Lokale: auditoriet
DEG-L inviterer alle med ansvar for AMU og alle, som arbejder med AMU audit til det
årlige netværksseminar.
Omdrejningspunktet for årets AMU-audit seminar er implementering af Trepartsaftale iii om VEU
fra efteråret 2017 samt den forestående markedsgørelse af de studieadministrative systemer.
Desuden vil der være mulighed for at dele erfaringer fra de friinstitutionsforsøg, der bliver
permanentgjort med trepartsaftalen.
På seminaret præsenterer STUK resultatet af tilsynet i 2017 om bl.a. lærerkvalifikationer. STUK
præsenterer desuden de nye tilsynsplaner for 2018. Og endelig introduceres en ny model for
anvendelse af VisKvalitet i skolens kvalitetsarbejde, som oplæg til erfaringsudvekling og drøftelser
om de fremadrettede muligheder.
Der har været afviklet friinstitutionsforsøg på 30 skoler i 2017. På seminaret præsenteres
deltagerne for resultater og erfaring fra nogle af de forsøg, der gøres permanente og der bliver
mulighed for at debattere erfaringerne i mindre workshops.

Kl. 09.30

Ankomst,
Kaffe, the og morgenbrød

Kl. 10.00

Velkomst, Vicedirektør Nina Olsen, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Nina Olsen byder velkommen og sætter rammen for dagen.

Kl. 10.10

Nyt fra STUK, Fuldmægtig Jørgen Brogaard, STUK
Jørgen Brogaard Nielsen fremlægger tidplaner for regel- og lovsætningen efter
Trepartsaftale iii om VEU. Desuden orienteres om tilsynsplanerne for 2018 og
fremadrettet.
Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 10.20

Viskvalitet og skolernes kvalitetsarbejde, Fuldmægtig Jørgen Brogaard, STUK
STUK har udarbejdet en ny model for screening med Viskvalitet. Konceptet er udviklet
med afsæt i styrelsens risikobaserede kvalitetstilsyn. På seminaret præsenteres
modellen, og hvordan man forestiller sig, den skal spille sammen med skolernes
kvalitetsarbejde. Der lægges herefter op til gruppedrøftelser, hvor det bliver muligt at

drøfte udfordringer og muligheder med det koncept, og hvordan den nye model kan
indpasses.

Kl. 11.20

Markedsgørelse af de studieadministrative systemer, Chefkonsulent Steen Larsen og
Specialkonsulent Lars Petersen, STIL.
Hvad betyder det for skolerne og AMU audit, at de studieadministrative systemer
markedsgøres? Der bliver orienteret om processen for markedsgørelsen, med særligt
fokus på, hvad der ændres, og hvad der ikke ændres, herunder hvordan systemerne
kan spille sammen med den almindelig revision. Der bliver mulighed for at drøfte
muligheder og udfordringer for at gennemføre AMU-audit og stille spørgsmål til STIL.

Kl. 12.10

Frokost

Kl. 13.00

Friinstitutionsforsøg og Trepartsaftale ii og iii
For at styrke AMU har der, som led i Trepartsaftale ii, været afviklet en række forsøg,
de såkaldte friinstitutionsforsøg. Nogle af forsøgene gøres som resultat af
Trepartsaftale iii, permanente. Vi vil her sætte særligt fokus på tre af disse forsøg,
hvor tre forskellige skoler bidrager med deres erfaringer fra forsøgene.




Kollektiv afkortning
Friere rammer for udbud og hjælp til tilmelding, v/Henriette Bakken Pedersen,
Full Service Koordinator, AMU Vest
Lokal tilpasning af AMU-kurser på fast-track

KL. 13.30

Debat om friinstitutionsforsøg
De præsenterede friinstitutionsforsøg drøftes i mindre grupper under indtagelse af
eftermiddagskaffen. Fokus i drøftelserne er, hvordan erfaringerne fra
friinstitutionsforsøgende kan tilrettelægges og samtidig kunne leve op til gældende
rammer. Efterfølgende samles op og svares på spørgsmål i plenum.

Kl. 14.15

Opsamling og afslutning
Uddannelseskonsulent Lotte Mollerup, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

