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Kommentarer til AMU-opgørelsen for 1. halvår 2016 
 
AMU-Statistikken for perioden 2004 til og med 1. halvår 2016 findes på Undervisningsministeri-
ets hjemmeside: www.uvm.dk.  
 
Sekretariatet for BAI har udarbejdet udtræk og beregninger på baggrund af STIL (Styrelsen for It 
og Læring), der har opdateret AMU-statistikken med data også for 1. halvår 2016. I alle tabeller 
er alle årene fra 2004 og frem ikke medtaget på grund af pladshensyn. Disse tal kan rekvireres, 
hvis det ønskes og læses på skærm. 
 
Fortsat fald i AMU-aktiviteten generelt 
AMU-statistikken har været stærkt forsinket, men nu foreligger tallene for 2. kvartal 2016. I før-
ste halvår 2016 har aktiviteten målt i antal kursister været 15,5 % lavere end i 1. halvår 2015. 
Dvs. fra 29.577 kursister i først halvår 2015 til 25.005 kursister i første halvår 2016. Som et gen-
nemsnit for alle udvalg har tilbagegangen dog kun været 3,4 %. Nogle udvalg har haft større til-
bagegang, men flere af de ”store” udvalg har haft en større kursusaktivitet: Industriens Fælles-
udvalg, Metalindustrien og HAKL, men også et af de mindre: Mejeri- og Jordbrugets Efterud-
dannelsesudvalg, hvor der især er aktivitet inden for det ”grønne” område.  Områder som Indi-
viduel Kompetencevurdering og Tværgående kurser for flygtninge/indvandrere er raslet ned. Til 
gengæld er det samlede antal årselever som et gennemsnit for alle udvalg næsten det samme 
som for 1. halvår 2015.  
 
Den lave kursusaktivitet inden for BAI´s område kan være begrundet den milde vinter og travl-
hed i branchen. Der er følgende områder, hvor kursusaktiviteten er steget:  

- Asfaltbelægninger (knap 10 %) 
- Malerområdet (14,8 %) 
- Industriel fremstilling af betonvarer-/elementer (20,5 %) 
- Konstruktion og Montage med glas og alu (fra 29 deltagere til 65 deltagere) 
- Nedrivning og affaldshåndtering (knap 99 %) 
- Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier (knap 99 %) 

 
Men aktiviteten er faldet inden for de øvrige områder, således også anlægsarbejder, entrepre-
nørmateriel, tømrer- og murer, stilladsmontage m.fl. For stilladsmontage er der en tilbagegang 
på deltagere på ca. 16 %, hvilken kan skyldes færre aktiviteter på Nordsøen. 
 
Arbejdsmarkedsstatus og jobrettet uddannelse for ledige. 
Eksistensen af positivlisterne og mulighederne for jobrettet uddannelse for de ledige synes ikke 
at ændre noget videre på kursisternes sammensætning inden for BAI´s område.  Langt største-
delen af kursusdeltagerne er i beskæftigelse, jf. Tabel 5. Faktisk har antallet af kursusdeltagere 
inden for 6 ugers selvvalgt uddannelse været mere end dobbelt så stor i 2012 og 2013 inden for 
BAI´s område, end den er blevet gennem 2014 og frem til nu. 
 
 

 

http://www.uvm.dk/
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Uddannelsesbaggrund, kønsfordeling, regional fordeling, branchetilhør og kursusdeltagernes 
herkomst. 
De faglærte udgør den største del af BAI´s kursister over 55 %, men andelen af faglærte udgør 
32 %. 4 – 5 % af kursusdeltagerne har en kort- eller mellemlang videregående uddannelse.  
  
Kun 4 % af deltagerene inden for bygge- og anlægsområdet er kvinder. I 2009 til 2011 udgjorde 
kvindernes andel 5 %. (Tabel 7). 
 
Den regionale fordeling af BAI´s kursusdeltagere (Tabel 8) viser, at Midtjylland og Syddanmark 
har den højeste andel af kursister inden for BAI´s område. Hovedstaden har den mindste andel 
af kursusaktiviteterne inden for bygge- & anlæg og denne andel synes at være faldet. Nordjyl-
land synes at have vundet terræn. 19,4 % af kursusdeltagerne frekventerer et kursus i Nordjyl-
land, hvor AMU-Norjylland står for den største del af aktiviteten. Men som et gennemsnit fra 
2007 og frem, udgør kursusdeltagere i Nordjylland 16,2 %.  
 
Brancheoversigten (Tabel 9) viser, at de fleste kursister kommer fra Bygge- og anlæg, men Indu-
stri og Finansiering og forsikring udgør de største andele.  
 
Kususdeltagere af anden herkomst end dansk. 
Vi kan se, at personer med anden herkomst end dansk kun i begrænset omfang søger kurser in-
den for BAI´s område, se tabel 10. Dog er det således, at mens der i 2007 var 951 deltagere, der 
ikke var danskere, så er der i 1. halvår 2016 blevet registreret 1.188. Ca. 5 % af deltagerne inden 
for BAI´s område er af anden etnisk herkomst. Ikke desto mindre har vi til udviklingspuljen for 
2017 ansøgt om et projekt om visitering og rekruttering af flygtninge/indvandrere til bygge- og 
anlæg. Dette gør vi på baggrund af, at f.eks. AMU-Nordjylland har gode erfaringer med to-
sprogede, der kommer i job efter jobrettet uddannelse inden for bygge- og anlæg.  
 
Udviklingen i AMU-aktiviteten har en stor bevågenhed blandt arbejdsmarkedets parter. Tre-
partsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser inde-
bærer en række initiativer, der skulle gøre AMU-kurserne mere fleksible af hensyn til at sikre 
rekrutteringen af arbejdskraft.  
 
 
TOP 300 
På udvalgets TOP 300 finder vi en række certifikatkurser, eller kurser som pga ændringer i lov-
givningen er nødvendige for at udføre et job. Vejen som arbejdsplads, Epoxy, Rulle-
Bukkestillads, Teleskoplæsser med gafler og Gaffeltruck, Systemstillads, Asbest er certifikatkur-
ser, mens Brandforanstaltninger er nødvendig på grund af forsikringsspørgsmål. Ligeledes er 
der stort fokus på Faldsikring, bl.a. på grund af nye regler inden for stilladsområdet, hvor der 
også er stor aktivitet inden for Evakuering og redning.  Kloakrørlæggerkurserne, der er første 
trin på vej til Kloakmester har ligeledes stor aktivitet.  
 
Det er interessant, at tværgående kurser som Byggepladslogistik, Impl. af arb.miljøpolitik i byg-
ge- og anlægsvirksomheder, Kommunikation og samarbejde, Den personlegeuddannelses- og 
jobplan, Arbejdsmiljø, Kunde/leverandørforhold, Projektforståelse - bygge og anlæg  m.fl. ligger 
på TOP 50.  
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Kurser vedr. Bygningsreglement, Energioptimering, Klimasikring ligger fortsat ikke så højt på li-
sten. Vi regner med, at interessen inden for energiområdet vil vise sig, da der er og kommer nye 
energikrav. Fremover vil Dampspærrekurserne skifte navn til Lufttæthed.  
 
 
 
Bodil Rasmussen, den 25. november 2016 
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