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Ny AMU-statistik, der omfatter 1. halvår 2017 

AMU-statistikken for hele 1. halvår 2017 viser, at AMU-aktiviteten er steget i forhold til samme periode 
sidste år. Vi har hidtil haft en formodning om, at høj aktivitet inden for byggeriet, kunne aflæses i et fald i 
AMU-aktiviteten, men sådan behøver det ikke nødvendigvis at hænge sammen.  Mange jobs kræver et 
certifikat og/eller uddannelse.  I forhold til samme periode sidste år er antallet af deltagere steget med 8,7 
%, mens der har været et lille fald i gennemsnittet for alle udvalg. Også i antallet af årselever*) har der 
været en stigning i AMU-aktiviteten inden for BAI´s område på 4,1 %.  

AMU-aktiviteten er faldet fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017 inden for Svejsnings- og fyringsteknik, 
Industriens Fællesudvalg, det Pædagogiske og Social og Sundhedsområdet, Serviceerhvervene, 
Metalindustrien og Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse. Der 
har været større stigning inden for el og VVS (ETIE med 18,3 %) og inden for Træet (11,9 %), samt en 
stigning på over 100 % inden for Tværgående kurser og kurser for Flygtninge-/indvandrere.   

AMU-aktivitet inden for BAI´s område  

Aktiviteten er steget inden for en række områder, herunder Affaldsdeponering og Brøndboring, der er 
områder med forholdsvis få kursister, samt Tagdækning, Lettere materialer, Anlægsarbejder, 
Entreprenørmateriel samt Gulvlægning og vådrumssikring. Der er dog et fald i aktiviteten inden for:   

- Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer 
- Konstruktion og montage med glas og alu 
- Isolering af tekniske anlæg 
- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 

 

De største områder inden for BAI er målt i antal deltagere: 

- Anlægsarbejder:    8.990 
- Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer:  3.533 
- Stilladsmontage:    2.187 
- Beton- og Montagebyggeri:   2.015 
- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer:     983 
- Anvendelse af entreprenørmateriel:    938 
- Asfaltbelægninger:       936 
- Bygnings- og automaling samt skilteproduktion:     878 

 

Jobrettet uddannelse 

Hovedparten af deltagerne på AMU inden for BAI´s område er i beskæftigelse, 78 % i første halvår 2017. 
Jobrettet uddannelse, herunder tidligere selvvalgt uddannelse ligger i første halvår 2017 lavere end hele 
2016 og havde det højeste niveau i 2013.  

 

*) Antallet af årselever er udtryk for det aktivitetsomfang, den enkelte kursist gennemgår på et AMU-kursus. Aktivitetsomfanget 
opgøres basalt set i dage, der omregnes således at: 1 kursistdag=1/5 elevuge, 1 elevuge=1/40 årselev. 
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Det kan således ikke ses, at de ekstra deltagere i forhold til 2016 skulle være kommet fra ledige og/eller 
aktiverede i jobrettet uddannelse. BAI´s bidrag til Positivlisten er langt hen ad vejen beregnet på, at folk 
uden erfaring fra bygge- og anlæg kan deltage i Positivlistens uddannelsesforløb. 

Da ledigheden er lav inden for byggeriet, er der formentlig ikke så mange fra bygge- og anlægsbranchen, 
der deltager i de jobrettede uddannelsesforløb.   

 

Kursusdeltagernes uddannelsesbaggrund og kønsfordeling 

De faglærte udgør over 50 % af kursusdeltagerne inden for bygge- og anlæg, mens de ufaglærte udgør fra 
30 % og op til 33 %. Kursister med kortere, videregående uddannelser ligger meget stabilt på omkring 4 %.  

Kønsfordelingen blandt BAI´s kursister ligger ligeledes stabilt, hvor 4 – 5 % af deltagerne er kvinder.  

 

BAI´s fordeling på regioner og skoler 

Tabel 7 viser, at der er flest kursister i region Midtjylland, hvor Learnmark og Mercantec er de ”store” 
skoler. I Nordjylland er der kun to skoler, der opererer inden for BAI´s område, EUC Nord og AMU-
Nordjylland. Disse skoler tegner sig for uddannelsen af 17, 4 % af BAI´s kursister. Hovedstadsregionen 
tegner sig for en aktivitet på 13,4 % og har dermed færrest kursister blandt landsdelene. 

Fordeling af BAI´s kursister efter branchetilhør viser at størstedelen af kursisterne kommer fra bygge og 
anlæg, men der er en meget stor gruppe af ”Uoplyst/ukendt” 

 

Indvandrere og flygtninge på AMU 

Et områder, der i øvrigt trækker op i forhold til den samlede AMU-aktivitet er Flygtninge-/ Indvandrer-
området, hvor antallet af årselever fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017 er steget med 114 %. Der var i 
forbindelse med trepartsforhandlingerne sidste år flere initiativer inden for flygtninge-/indvandrerområdet 
i gang, som ventedes at kunne øge aktiviteten. BAI gennemfører bl.a. som følge af et udviklingstema til 
2017-puljen et projekt om Uddannelsesstrukturer og branchepakker, målrettet tosprogede. Vi har ingen 
resultater fra dette område endnu. 

Tabel 10 viser, at antallet af indvandrere på BAI´s AMU-kurser har været stigende fra 3 % i 2010 til 7 % i 
første halvår 2017. Vi ved fra tidligere udtræk, at andre udvalg, eksempelvis ServiceErhvervenes Efter-
uddannelsesudvalg og Køkken-Hotel-Restaurant-Bager Konditor-Kødbranchen har de højeste andele af 
indvandrere på AMU-kurserne, mens BAI hører blandt udvalg med den laveste andel af indvandrere på 
AMU.   

 

Top 200 

Der er udarbejdet en Top 200, der viser de mest populære kurser inden for BAI. Der er dog en række – også 
meget anvendte kurser - som ikke tæller med i denne oversigt, f.eks. Epoxy, Gaffeltruck, Mobilkran, 
Konflikthåndtering. Det er tydeligt, at certifikatkurser og eksamensuddannelser, som kloakrørlægger og 
kloakmester figurerer højt på listen.  
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For første gang har der været flere deltagere på Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj end 
på Vejen som arbejdsplads. Brandforanstaltninger er ikke registreret som et certifikatkursus, men virker 
sådan i praksis, da det er et spørgsmål om at have kompetencer, der anvendes i byggeriet i forbindelse med   
forsikringsdækning.  

Men der er også plads til en række kurser af tværgående og af organisatorisk art, f.eks. Praktikvejledning af 
eud-elever/lærlinge, Trimmet byggeri, Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen, kurser der 
ligeledes har høje deltagertal. Derudover kan vi konstatere, at et nyudviklet kursus Partnering i byggeriet, 
der blev godkendt i februar 2017 synes at være kommet godt fra start med 202 deltagere i første halvår 
2017. Også kurser, der omhandler farlige stoffer som Asbest, PCB, Bly m.fl. har høje deltagertal højt.  

 

Bodil Rasmussen/ Oktober 2017 

 

 

 

 

 


