Den 22. januar 2019

Kære bestyrelser
AMU-udbudsrunden 2019 er blevet åbnet den 17. januar 2019. Alle eksisterende udbydere vil automatisk
få tilsendt ansøgningslink, mens andre interesserede selv skal kontakte Styrelsen for IT og Læring.
Ansøgningsfristen udløber den 18. marts 2019.
I Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev det besluttet, at
udbudsrunder til AMU fremover som minimum skal finde sted hvert 4. år. Samtidig blev det besluttet, at
næste udbudsrunde skulle finde sted i 2019.
Formålet med udbudsrunden er at styrke AMU-udbuddet gennem en udbudsplacering, dvs. sikre at alle
relevante AMU-uddannelser udbydes dér, hvor der er efterspørgsel. Målet er at sikre, at danske
arbejdspladser kan skaffe den kompetente faglærte arbejdskraft, de har behov for.
Det er nyt i udbudsrunden, at de geografiske dækningsområder ophæves. Alle godkendte udbydere vil nu
kunne udbyde og markedsføre AMU i hele landet.
Udbudsgodkendelserne forpligter udbyderne til i fællesskab at sikre, at der udbydes
arbejdsmarkedsuddannelser, så efterspørgslen kan imødekommes. Det er derfor også et krav, at skolerne
udarbejder en udbudspolitik, hvor udbydernes samarbejde med de øvrige aktører beskrives.
Som en naturlig konsekvens af det er det nødvendigt, at der arbejdes mere strategisk med AMU-udbuddet i
bestyrelsessammenhæng. Der er ingen tvivl om, at de skoler der arbejder strategisk med AMU, herunder
samarbejder med andre udbydere, vil stå stærkere i forhold til at blive godkendt som udbyder.
Bestyrelsesforeningerne og lederforeningerne i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og i Danske SOSUskoler har den 17. januar 2019 offentliggjort Code of Conduct. Code of Conduct er et sæt fælles spilleregler,
der netop skal sikre, at skolerne samarbejder om fx koordinering af udbud og opsøgende indsatser på tværs
af geografier. Bestyrelserne kan bruge Code of Conduct til at igangsætte den strategiske drøftelse af, hvilke
udbud skolen ønsker at søge, hvordan den opsøgende indsats bør struktureres, på hvilke måder
samarbejde med andre skoler kan foregå og med hvem, man ønsker at samarbejde.
Med dette brev vil vi opfordre bestyrelserne til at drøfte, hvordan hver enkel skole kan arbejde strategisk
med AMU.
De nye udbudsgodkendelser gælder fra den 1. oktober 2019, og gældende udbudsgodkendelser kan
anvendes frem til den 1. januar 2020.
Læs Code of Conduct (er layoutet til print og skal foldes til A5-folder).
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