Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem består af både et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse.
Pjecen beskriver uddannelsessystemet for voksne.
Voksen og efteruddannelsessystemet
Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt uddannelsessystem, der gør det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele
livet. Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til uddannelsesniveaet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne,
der er fyldt 18 år.
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På baggrund af realkompetencevurderingen bliver det konkrete uddannelsesforløb fastlagt, og skolen udarbejder i samråd med deltageren en personlig uddannelsesplan. Selvom man ikke har erhvervserfaring eller tidligere
uddannelse, begynder man på en EUV, hvis man er fyldt 25.
Strukturen på EUV
En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet kan vare fra 0 til 20 uger – det afhænger af deltagerens baggrund.
Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Den samlede
varighed varierer fra uddannelse til uddannelse.
En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på en skole og perioder
i praktik. Hvis man har relevant praktisk erfaring, kan man tage en EVU helt
eller delvist uden praktik.
Optagelse og adgangskrav
For at søge optagelse på en EUV skal man være 25 år eller derover. Derudover skal man som hovedregel:
• Have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning og
• Have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med mindst karakteren 02 i gennemsnit.
Hvis man ikke opfylder karakterkravet, kan man opkvalificere sit niveau i
dansk og matematik på VUC.
Indgår man uddannelsesaftale med en virksomhed, så man har en praktikplads, opfylder man adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke
opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik. Man skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis man har to års relevant erhvervserfaring i forhold
til den uddannelse, man søger optagelse på.
Særligt for de merkantile erhvervsuddannelser
Alle, der ønsker at tage ”kontoruddannelsen” eller ”finansuddannelsen”, skal
gennemføre det etårige merkantile eux-forløb. Hvis man i forvejen har en
gymnasial uddannelse kan grundforløbet evt. afkortes.
Deltagerbetaling og mulighed for støtte
Deltagelse i EVU er gratis. For deltagere i beskæftigelse, udbetaler arbejdspladsen elevløn, og virksomheden vil modtage EUV-refusion. Læs mere her
om støttemuligheder på ug.dk.
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Anerkendelse af realkompetencer

Realkompetencevurdering, RKV, er et program under Undervisningsministeriet til anerkendelse af realkompetencer og individuel planlægning af uddannelse.
Formålet med realkompetencevurdering, RKV, er at afklare, dokumentere,
vurdere og anerkende den enkelte deltagers realkompetencer. En realkompetencevurdering kan kortlægge, hvad man allerede kan - også det man ikke
har papir på. RKV kan foretages i forhold til uddannelser til og med diplomniveau.
Resultatet af en RKV kan være:
• Udstedelse af uddannelsesbevis for det som den enkelte allerede kan og/
eller
• En uddannelsesplan ”skræddersyet” til den enkelte deltagers uddannelsesbehov, fx på erhvervsuddannelse for voksne (euv)
• Bevis for at opfylde adgangskrav (Akademi- og Diplomuddannelser)
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Godtgørelsesmuligheder – SVU
Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU

Støtte kan gives til voksne over 25 år, når uddannelsen er tilrettelagt efter bestemte regler, som kan variere fra uddannelse til uddannelse. Støttebeløbet
afhænger desuden af uddannelsestyper. Man skal have været i beskæftigelse
i mindst 26 uger inden ansøgning om SVU.
Hvis man søger uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau (fx AVU
og hf)
Man kan få SVU, hvis man er kortuddannet og ved uddannelsens begyndelse
har:
• Højst 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil,
• 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet toårig erhvervsrettet uddannelse eller
• 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse.
Skolegang omfatter folkeskole, mellemskole, realskole, gymnasium, studenterkursus, hf-uddannelse og højere handelseksamen (hhx) samt højere teknisk eksamen (htx).
Hvis man søger uddannelse inden for FVU og OBU
Skal du deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning (OBU) for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse
til voksne udlændinge med flere, er du undtaget fra betingelsen om at være
kortuddannet.
Hvis man søger uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelse
og diplom)
Man kan få SVU til videregående uddannelse, hvis man ikke har afsluttet en
videregående uddannelse eller har afsluttet en kortere videregående uddannelse på et niveau, der højst svarer til erhvervsakademiniveau. Er man i tvivl
om, hvilken eksamensgrad man har afsluttet sin videregående uddannelse
med, kan man kontakte det uddannelsessted, man gik på.
Få mere at vide om SVU på svu.dk eller på uddannelsesinstitutionen.
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Godtgørelsesmuligheder - VEU
Voksen- og efteruddannelsesstøtte – VEU

Støtte kan gives til voksne, som deltager i AMU-uddannelser og som tilhører
AMU-målgruppen (ufaglærte, faglærte og etatsuddannede på faglært niveau).
Støtten svarer til 100 % af dagpengesatsen. Der er mulighed for transportgodtgørelse efter gældende regler. Hvis man deltager i deltidsuddannelse, vil
man få et mindre beløb udbetalt. Hvis man får løn under uddannelsen, er det
kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse.
Få mere at vide på veug.dk.
Der er et mindre deltagergebyr ved deltagelse i AMU i henhold til gældende
regler. For deltagere uden for AMU-målgruppen betales et højere gebyr svarende til ”kostprisen” for kurset.
Få mere at vide hos den lokale AMU-uddannelsesinstitution eller på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider.
Tilmelding til AMU-kurser og ansøgning om VEU-godtgørelse sker via portalen efteruddannelse.dk
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