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1. Indledning 
Formålet med udbudspolitikken for AMU er at beskrive skolens strategi for udbud af erhvervsrettet vok-
sen og efteruddannelse inden for skolens brancheområder for AARHUS TECH’s kunder, samarbejdspart-
nere og øvrige interessenter. 
AARHUS TECH’s udbud tager afsæt i arbejdsmarkedsudviklingen, virksomhedernes efterspørgsel samt  
drøftelser med arbejdsmarkedsaktører og gennemføres i overensstemmelse med Lov om arbejdsmar-
kedsuddannelser.  
Skolens arbejdsmarkedsuddannelser henvender sig til alle på arbejdsmarkedet, som ønsker livslang læ-
ring og videreuddannelse inden for et fagområde eller med henblik på at skifte til et nyt fagområde. 
AARHUS TECH arbejder i 2023 for at fastholde og udvikle AMU-området. 
 
2. Geografisk dækningsområde 
Udbudspolitikken tager afsæt i, at AARHUS TECH på baggrund af de udbudsgodkendelser skolen er tildelt 
og øvrige styrkeområder, medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel vedrørende 
kompetenceudvikling.  
AARHUS TECH’s primære fokus er på markedsbehovene inden for de områder, hvor skolen udbyder er-
hvervsuddannelser. 
 
3. Udbudsgodkendelser 
AARHUS TECH er godkendt til udbud af AMU-kurser indenfor nedenstående 11 FKB´er. 
 
Skolen for byggeri og metal 
FKB 2207 – Anlægsarbejder 
FKB 2858 – Svejsning, skæring og maritim produktion i metal 
FKB 2218 – Affaldsdeponering 
 
Skolen for it og teknologi 
FKB 2293 – Fremstilling af elektronikprodukter 
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Skolen for medie og service 
FKB 2679 – Rengøringsservice 
FKB 2295 – Vagtservice 
 
Skolen for transport og logistik 
FKB 2280 – Vejgodstransport 
FKB 2873 – Lager, terminal- og logistik 
FKB 2732 – Mobile kraner 
 
Skolen for trends og gastronomi 
FKB 2281 – Madfremstilling - restaurant, kantine og catering 
 
Fælles for hele skolen 
FKB 2769 – Individuel kompetenceafklaring i AMU 
 
Samlet set for AMU-udbuddet på AARHUS TECH budgetteres med et svagt stigende aktivitetsniveau i 2023 
sammenlignet med 2022. 
 
4. Erhvervsskoler Østjylland (ESØ)  
I februar 2019 besluttede skolesamarbejdet ”Erhvervsskoler Østjylland” (ESØ) at indgå en VEU-samar-
bejdsaftale med ønsket om at rammesætte et fortsat samarbejde om VEU, som tidligere blev faciliteret 
af VEU-centrene. 
Med henblik på at give virksomheder adgang til en kompetent, fleksibel og forandringsrobust arbejds-
styrke vil skolerne samarbejde om at sikre et dækkende og tilstrækkeligt udbud af voksenuddannelser. 
Samtidig er hensigten at fastholde og udvikle skolernes position som stærke og foretrukne leverandører 
af AMU blandt virksomheder, jobcentre og kursister. 
 
Skoler i samarbejdet: 

• College 360 
• Den jydske Haandværkerskole 
• Learnmark Horsens 
• Mercantec 
• Randers Social- og Sundhedsskole 
• Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 
• SOSU Østjylland 
• Viden Djurs 
• Tradium 
• Aarhus Business College 
• AARHUS TECH 
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Samarbejdet omfatter: 
• Koordinering af kursusudbuddet 
• Samarbejde om opfyldelse af virksomhedernes behov 
• Fælles procedurer omkring udlægning af undervisning, f.eks. udlån af lærere og lån af lokaler 
• Fælles markedsføring – hvor det giver mening 
• Nye uddannelsestilbud 
• Fælles projekter 
 
Samarbejdets organisering: 

1. Indsatser besluttes af ESØ direktørgruppen, ligesom gruppen drøfter og evaluerer de opnåede  
resultater.  

2. De samarbejdende skoler er på skift sekretariat for samarbejdet. AARHUS TECH og Mercantec  
varetager i fællesskab sekretariatsopgaven frem til udgangen af 2023. 

3. Sekretariatet udarbejder mål og handleplaner for indsatserne og faciliterer og følger op på samar-
bejdet. Sekretariatet udarbejder årlig en evaluering af samarbejdets resultater. 

 
5. Afdækning af uddannelsesbehov  
AARHUS TECH er i tæt dialog med repræsentanter fra virksomheder, jobcentre, organisationer, branche-
foreninger samt faglige udvalg, regionens kommuner og skolens bestyrelse med henblik på at sikre det 
rette udbud af efteruddannelsesaktiviteter. 
For at opfange og imødekomme specifikke behov for en målrettet uddannelsesindsats har AARHUS TECH 
stort fokus på virksomhedskontakten via en konsulentindsats, særligt i forhold til virksomhederne i sko-
lens geografiske dækningsområde.  
 
6. Indsatsområder  
Udbudspolitikken for AMU på AARHUS TECH skal lokalt og regionalt understøtte: 

• Den teknisk-faglige og almene opkvalificering af medarbejdere i AARHUS TECH´s  
geografiske dækningsområde. 

• Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillings- 
processer, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering. 

• En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken. 
• Omskoling og opkvalificering af ansatte på virksomheder. 
• Ledighedsforløb  

 
Overordnet defineres kerneområderne for efteruddannelse med udgangspunkt i AARHUS TECH´s geogra-
fiske dækningsområde. 
Et andet kerneområde er et meget bredt udbud af grunduddannelse, efteruddannelse og udviklingspro-
jekter inden for teknisk-faglige områder og almene fag. 
Regionen har mange virksomheder inden for fremstilling, detailhandel og service og deres behov for op-
kvalificering af medarbejderne sikres dækket via relevante udviklingsprojekter samt udbud af teknisk-
faglige og almene kurser. 
Endvidere har AARHUS TECH fokus på at efterkomme efterspørgslen fra lokale brancheområder i vækst. 
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AARHUS TECH opfylder sine udbudsforpligtelser ved at udbyde det fulde program for AMU efteruddan-
nelsesaktiviteter med minimum et årligt udbud. Endvidere har ESØ sekretariatet organiseret udbudsko-
ordineringen ESØ skolerne imellem for 2023 for de FKB´ere hvor mere end 1 ESØ-skole er godkendt. 
Hvor det har givet mening, er der fortaget FKB-udbudskoordinering for alle godkendte skoler i Region 
Midt. 
Garantikurser udbydes i størst muligt omfang på AARHUS TECH. Som supplement til garantikurser udby-
des kurser som åbent værksted med høj fleksibilitet i forhold til tilmelding og gennemførelse. 
AARHUS TECH har i 2022 arbejdet videre med ”Total løsning” som er et koncept - søsat i 2017 - for øget 
virksomhedsservice. Ved ”Total løsning” kan virksomhederne indgå aftale om, at skolen varetager f.eks. 
certifikatovervågning, kursustilmelding og godtgørelser m.v. Virksomhedsservice er permanent på trans-
portområdet og i 2023 arbejdes for at udvide ”Total løsning” til andre relevante uddannelsesområder på 
skolen.  
 
7. Markedsføring  
Markedsføringen af udbuddet inden for Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse rettes primært mod 
målgruppen af faglærte og ufaglærte personer. 
Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke AARHUS TECH som professionel udbyder af Erhvervs-
rettet voksen- og efteruddannelse, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige inte-
ressenter. 
Markedsføringen sker konkret via AARHUS TECH´s hjemmeside, brochurer, produktblade, annoncering 
samt nyhedsbreve. 
Markedsføringen understøtter det personlige salgs- og vejledningsarbejde som konsulenter, vejledere og 
undervisere dagligt udfører i forhold til målgruppen. 
 
8. Kvalitetssikring  
Som godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser følger AARHUS TECH de gældende ministerielle 
regler og retningslinjer for udbud og gennemførsel af alle AMU-aktiviteter. Det daglige kvalitetsarbejde 
er centralt for alle medarbejdere, der arbejder med AMU-aktiviteter. Der er udarbejdet retningslinjer til 
skolens ansatte, som er direkte involveret i gennemførsel af AMU-aktiviteter.  
 
Det drejer sig om følgende personalegrupper: 

• Uddannelseschefer og -ledere 
• Undervisere 
• Administrativt personale på kursusområdet 

 
Endvidere er der udarbejdet tjeklister, som anvendes til kvalitetssikring af planlægning, administration 
og undervisning.   
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9. Udlægning og udlicitering af udbudsgodkendelser  
AARHUS TECH ønsker med udlægning og udlicitering af undervisning at sikre deltagerne en 
rimelig lokal og regional uddannelsesdækning. 
 
I det omfang at det er økonomisk og kvalitetsmæssigt bæredygtigt vil AARHUS TECH i videst muligt om-
fang udlicitere uddannelsesopgaver til private, hvor opgaverne ved udlicitering kan løses enten bedre til 
samme pris, eller på samme niveau - men billigere. Udliciteringen skal således i det enkelte tilfælde være 
sagligt og økonomisk velbegrundet. 
AARHUS TECH indgår aftaler om udlagt og udliciteret undervisning for at understøtte, at uddannelsesbe-
hovet også dækkes de steder i landet, hvor der ikke er uddannelsesinstitutioner, der har fået en godken-
delse til at udbyde de konkrete FKB´ere, eller hvor AARHUS TECH ikke selv har de faglige forudsætninger. 
Aftaler om udliciteret og udlagt undervisning er tilgængelige på skolens hjemmeside. 
AARHUS TECH anvender to samarbejdsmodeller ved samarbejde med private kursusvirksomheder om 
tilskudsberettiget voksen- og efteruddannelse (AMU): 

• Timelæreransættelse af ekstern konsulent til gennemførelse af undervisning  
• Konkurrenceudsættelse / udlicitering 

 
Krav til private kursusvirksomheder 
AARHUS TECH har som den godkendte udbyder ansvaret for den samlede uddannelsesaktivitets indhold 
og kvalitet, herunder den pædagogiske kvalitet.  
 
Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under 
FKB´en.  
 
AARHUS TECH stiller følgende overordnede krav til private kursusvirksomheder i forbindelse med konkur-
rence-udsættelse som forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres: 

• Undervisnings- og lektionsplan (kursusindhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og 
eventuelle nødvendige hjælpemidler) skal være godkendt af AARHUS TECH  

• Den/de konkrete underviser/e skal godkendes af AARHUS TECH såvel fagligt som pædagogisk  
• Undervisningsmaterialer skal godkendes af AARHUS TECH  
• Kursisterne på en given aktivitet skal være godkendt af AARHUS TECH  
• Administrative procedurer hos den private kursusvirksomhed skal være godkendt af AARHUS 

TECH  
• Evaluering gennemføres jævnført de systemfælles redskaber ”viskvalitet.dk”  
• Den private kursusvirksomhed må ikke levere sammenlignelige ydelser til kursisternes ansættel-

sessted samtidigt med eller i umiddelbar tilknytning til udbud af AMU-kurser 
 
Herudover er den private kursusvirksomhed forpligtet på følgende områder med hensyn til markedsfø-
ring: 

• Den private kursusvirksomhed må alene anvende markedsføringsmateriale om uddannelserne, 
som AARHUS TECH på forhånd har godkendt 

• Det skal altid fremgå af markedsføringsmaterialet, at uddannelsen gennemføres i et  
samarbejde med AARHUS TECH. 
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Kvalitetskontrol og opfølgning 
AARHUS TECH fører løbende tilsyn med om den private kursusvirksomhed gennemfører uddannelserne i 
overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private 
kursusvirksomhed.  
 
På AARHUS TECH’s anmodning skal den private kursusvirksomhed levere tilstrækkelige oplysninger til, at 
AARHUS TECH kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen 
korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AARHUS TECH overvære dele af eller hele undervisningen ved an-
meldt eller uanmeldt besøg. 
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Bilag: FKB oversigt pr. 31.03.23 i Region Midtjylland 
• Randers SOSU, SOSU Østjylland og SOSU Herning fortager selv udbudskoordinering. 
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Bilag: FKB oversigt - fortsat 
  

 


