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Rødovre, juni 2020 

AMU-området 

LUU spiller en væsentlig rolle i at sikre, at de arbejdsmarkedsuddannel-
ser, skolen udbyder, matcher de lokale behov. 

Kvalitetssikring af AMU-uddannelserne 
Det lokale uddannelsesudvalg har som kerneopgave at evaluere og dis-
kutere kvaliteten af de AMU-kurser, som skolen udbyder. Dette sker i 
samarbejde med skolen. 

Diskussionen af arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet kan tage afsæt 
i evalueringerne fra deltagerne og deres arbejdsgivere. Det er skolens 
opgave at fremlægge dokumentation for, hvordan kursister og arbejds-
givere vurderer kvaliteten af de udbudte arbejdsmarkedsuddannelser. 

Evalueringerne kan eksempelvis sammenlignes med andre skoler, så I kan se, hvordan skolens arbejdsmar-
kedsuddannelser klarer sig i forhold til andre skolers udbud af uddannelsen. 

Rådgivning af skolerne 
Brug den viden, I allerede har om arbejdsmarkedet, og hold jer ajour med udviklingen. Gør eksempelvis noget 
ud af at holde fast i og udvikle jeres kontakt med de lokale virksomheder. Jo mere præcist et billede udvalget 
kan tegne af arbejdsmarkedets situation, behov og udvikling, jo større mulighed har skolen for at være på 
forkant med uddannelsesbehovet. 

Desuden kan du være med til at rådgive skolen om, hvordan de faglige målsætninger for de enkelte arbejds-
markedsuddannelser udmøntes i undervisningen. I denne sammenhæng udgør det lokale uddannelsesudvalg 
bindeleddet mellem behovene på det lokale arbejdsmarked og aktiviteterne på skolen.  

Samarbejdet mellem skolerne og det lokale erhvervsliv 
De lokale uddannelsesudvalg har også en vigtig opgave med at bygge bro mellem skolen og arbejdspladserne. 
Et godt netværk i branchen er vigtigt for en vellykket kompetenceudvikling, så arbejdsmarkedsuddannelserne 
rammer de behov, virksomhederne møder.  

LUU har en vigtig opgave med at bidrage til skolens markedsføring af AMU-kurserne over for branchen. Alt for 
ofte kender virksomhederne og medarbejderne ikke til de muligheder, der findes inden for AMU. Det er udval-
gets opgave at være med til at kvalificere skolens arbejde med at udbrede kendskabet til skolens tilbud af 
arbejdsmarkedsuddannelser. 

Formelt set har de lokale uddan-
nelsesudvalg to hovedopgaver i 
forhold til arbejdsmarkedsud-
dannelserne: 

1. Rådgive skolerne i spørgs-
mål om arbejdsmarkedsud-
dannelser inden for udval-
gets område

2. Bidrage til et godt samar-
bejde mellem skolen og det
lokale arbejdsmarked
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