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Udbudspolitik for efteruddannelse 2015

I lyset af den række tiltag der de sidste år har præget diskussionen om AMU og efteruddannelse skal 
området i 2015 bidrage til EUC Nordvestsjællands mission og vision ved at:

 » gennemføre AMU aktiviteter på et niveau omkring 100 årselever.
 » forsætte med at udbyde og udvikle vores aktiviteter på AMU-kurser samt indtægtsdækket  

virksomhed
 » arbejdet med at gøre området økonomisk bæredygtigt skal fortsætte

Indsatser
På efteruddannelsesområdet vil vi fortsat arbejde med at sætte brugeren i centrum gennem såvel under-
visningstilbud som via vores service

I forhold til skolens ønske om økonomisk bæredygtighed er det et mål at efteruddannelses- aktiviteterne 
nærmer sig en positiv drift.

Det konstant faldende deltagerantal og faldende takster har gjort områdets økonomi overordentligt van-
skeligt.

I forlængelse af indsatsen for 2014 er det et særligt fokus at der osse skal være økonomisk grundlag for 
AMU og efteruddannelse på EUC Nordvestsjælland i fremtiden.

Samarbejde
Gennem samarbejdet i VEU-center Vestsjælland vil vi sikre størst mulig synlighed og tilgængelighed af 
efteruddannelse via koordineringer og gensidig henvisning til det samlede kursusudbud.

Når virksomheden eller borgeren kontakter én af skolerne, giver vi rådgivning og vejledning, der tager 
udgangspunkt i kundens behov og borgerens jobmuligheder og anvender skolernes respektive styrker til 
at sammensætte uddannelser til størst mulig gavn for virksomhed eller borger.

Skolerne i VEU-center Vestsjælland koordinerer endvidere deres aktiviteter på de områder, hvor der er 
overlappende uddannelsesområder (FKB’er), således at virksomheder og borgere får størst muligt gavn 
af tilbuddet, det være sig f.eks. ved at koordinere tidspunkter for udbud.

Koordineringer er ligeledes med til at sikre et fremtidigt bæredygtigt udbud af efteruddannelse i hele 
VEU-centerets område.



Udlicitering og udlægning
AMU-aktiviteter udliciteres alene hvor der ikke på anden måde kan skaffes kvalificerede undervisere.
Det er skolens holdning at vi via samarbejde bedst løfter vores udbudsforpligtelse. Vi vil derfor se velvilligt 
på andre skolers ønsker om udlægningsaftaler.
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