
Forkortelser brugt i uddannelsessystemet 
AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) 

AUB: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

AVU: Almen voksenuddannelse 

BFA: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø  

BAI: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 

BU: Byggeriets Uddannelser 

CØSA: Et it-baseret økonomistyrings- og studieadministrativt system, som på 
grundlag af bl.a. aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler skal udbetale tilskud og 
afgive oplysninger til statsregnskabet. 

DEG: Danske Erhvervsskoler og –gymnasier. Erhvervsskolernes interesseorganisation. 

DI: Dansk Industri 

EASY-A: Det grundlæggende administrationssystem på erhvervsuddannelserne 

EASY-P: Det basale administrationssystem til praktikdelen af erhvervsuddannelserne. 
Systemet udveksler data med EASY-A, Praktikpladsen.dk og Praktik+, samt leverer 
data til LIS 

ECTS: European Credit Transfer System, Pointsystem der anvendes til meritoverførsel 
mellem danske og udenlandske Uddannelser 

EEO: Erhvervsskolernes ElevOrganisation 

EMMA: Kriterier til vurdering af om en elev under erhvervsuddannelse er berettiget til 
optagelse i skolepraktik. Det drejer sig om at være Egnet, geografisk Mobil, fagligt 
Mobil samt Aktivt søgende 

EGU: Erhvervsgrunduddannelse – tilbud som en del af Forberedende grunduddannelse 
(FGU). 

EUC: Erhvervsuddannelsescenter 

EUD: Erhvervsuddannelse 

EUV: Erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år. EUV tager afsæt i den 
uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har 

EUU: Efteruddannelsesudvalg 



EUX: En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-
eksamensbevis 

FGU: Forberedende grunduddannelse 

FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse. Udviklings- og udbudsramme for en gruppe af 
fagligt beslægtede AMU-kurser. Indeholder bl.a. definition af jobområdet, beskrivelser 
af typiske arbejdspladser og medarbejdere samt en eller flere tilhørende 
arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 

FVU: Forberedende Voksenundervisning 

FU: Fagligt udvalg 

GF 1: Grundforløbets første del  

GF 2: Grundforløbets anden del 

HHX: Højere Handelseksamen 

HTX: Højere Handelseksamen 

IDV: Indtægtsdækket virksomhed. Erhvervsskolernes salg af skræddersyede 
konsulent- og uddannelsesydelser til eksterne kunder. 

IKV: Individuel kompetencevurdering 

KL: Kommunernes Landsforening 

KVU: Kort videregående uddannelse. Uddannelser, der foregår på 
erhvervsakademierne og bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial 
uddannelse (fx bygningskonstruktør) 

LUP: Lokal undervisningsplan 

LUU: Lokalt uddannelsesudvalg 

LVU: Lang videregående uddannelse (fx jurist, læge, civilingeniør) 

MVU: Mellemlang videregående uddannelse (fx pædagog, lærer, diplomingeniør) 

PIU: Praktik i udlandet, som elever og virksomheder kan få støtte til fra AUB 

REU: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

RKV: Realkompetencevurdering 

SKO: (tidl. skolepraktik) Skoleoplæring 



STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (i Undervisningsministeriet) 

STIL: Styrelsen for IT og læring (i Undervisningsministeriet) 

STUK: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (i Undervisningsministeriet) 

STX: Almen studentereksamen 

SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- 
eller videreuddanne sig. Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til 
voksenuddannelse - VEU-godtgørelse 

TUP: Tværgående udviklingspulje bevilger midler til AMU projekter 

UVM: Børne- og Undervisningsministeriet 

UU: Ungdommens Uddannelsesvejledning 

VEU: Voksen- og efteruddannelse 

VEU-godtgørelse: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse. VEU-godtgørelse giver 
voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med faglært niveau 

VEU-rådet: Rådet for voksen- og efteruddannelse. Rådgiver undervisningsministeren 
om forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet 

VFP: Virksomhedspraktik 

VUC: Voksenuddannelsescenter 

http://www.veug.dk/
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