
1 
 

 

Ny AMU-statistik, der omfatter hele 2017. 

AMU-statistikken for hele 2017 viser, at aktivitet inden for hele AMU-området er steget med 1% i forhold til 
2016 - hvor aktiviteten inden for BAI har haft en samlet stigning på 10% i samme periode. Foruden BAI, har 
KHRBK&K, MJE, ETIE og TUR oplevet stigning i antal deltagere, på henholdsvis 19 %, 31%, 12% og 9 %.   

De øvrige udvalg har haft et fald i AMU-aktiviteten i forhold til det foregående år. Dermed tegner sig et 
billede af en generel svag stigning i AMU-aktiviteten:  

- HAKL 
- Industriens Fællesudvalg  
- Metalindustriens Uddannelses Udvalg 
- EPOS 
- SUS 
- IF&MI Svejsnings- og fyringsteknik 
- Træets Uddannelser  

 
Der er lavet et udtræk i Tabel 1B, der viser den kvartalsmæssige fordeling af kursisterne. Der er flest 
kursister inden for BAI i 1. kvartal, hvor antallet af deltagere i 4. kvartal generelt er omkring det halve af 1. 
kvartal. Kursusdeltagelsen er generelt allerlavest i 3. kvartal, og er omkring det halve antal deltagere end 
for 4. kvartal. Aktiviteten i 3. kvartal er lavets for alle efteruddannelsesudvalg. For andre udvalg viser 
kursusdeltagelsen ikke samme kvartalsvise udsving som for BAI.  
 
Ser vi på antal årselever er der ligeledes tendens til stigning i forhold til 2016 og en del områder har haft et 
højere antal årselever, så der er gennemsnitlige stigning i antal årselever på 1%. *) 

AMU-aktivitet inden for BAI Hvad angår BAI´s aktivitet er antal årselever steget med 6 % mod et 
gennemsnitligt stigning på 1 %. Nogle udvalg har haft en vækst i forhold til årselever, men et fald i antal 
deltagere. Dette ses inden for Træets Efteruddannelser.   

Inden for BAI´s FKB er Aktiviteten steget mest inde for følgende områder 

- Tagdækning og lign. med tagpap, membraner og folier:  24 % 
- Anv. af entreprenørmateriel:   20 % 
- Anlægsarbejde:        18 % 
- Industriel fremstilling af beton:    10 % 
- Nedrivning og affaldshåndtering:   10 % 
- Stilladsmontage:       8 % 
- Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer    6 % 

Projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg steg også med 160 % i forhold til 2016 -  men det var altså fra 15 
kursister og op til 39. 

*) Anta l let 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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De største områder inden for BAI er målt i antal deltagere: 

- Anlægsarbejder 
- Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer 
- Stilladsmontage 
- Beton- og Montagebyggeri 
- Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 
- Anvendelse af entreprenørmateriel 
- Bygnings- og automaling samt skilteproduktion 

Målt i antal årselever har der været vækst inden for:  

- Tagdækkerområdet (20 %) 
- Anlægsarbejder (20 %) 
- Stilladsmontage (9 %) og  
- Anvendelse af entreprenørmateriel (8 %) 

6 ugers selvvalgt 

Vi har udarbejdet en søgning på, hvor stor en andel af BAI´s kursister, der anvender 6 ugers selvvalgt 
uddannelse. Formentlig på grund den lave ledighed er det henholdsvis 6 og 5 % af deltagerne, der deltager i 
uddannelse som følge af 6 ugers selvvalgt uddannelse i årene 2015, 2016 og 2017. For at sammenligne med 
andre udvalg er der i 2016 inden for HAKL´s område hele 33 %, der har deltaget i kursus som ledige – også 
inden for Svejsning og fyringsteknik er der en noget højere andel end inden for BAI. Derudover kan nævnes 
Køkken – Hotel- Restaurant, Service Erhvervene og TUR. Der er altså nogle brancher, der er mere 
tillokkende for ledige end bygge- og anlæg.  

Kursusdeltagernes uddannelsesbaggrund og kønsfordeling 

De faglærte udgør 48 % af kursusdeltagerne inden for bygge- og anlæg, mens de ufaglærte udgør 35 %. Fra 
2015 til 2016 er der sket et lille fald i andelen af faglærte fra 53 % til 53 %. Kursister med kortere, 
videregående uddannelser ligger meget stabilt på 4 %.  

Kønsfordelingen blandt BAI´s kursister ligger ligeledes stabilt, hvor 6 % af deltagerne er kvinder. Et 
særudtræk på kønsfordelingen for FKB viser, at der især er kvinder som kursusdeltagere inden for 
malerfaget, hvor 20 % af deltagerne er kvinder og inden for Industriel fremstilling af betonvarer/-
elementer, hvor 23 % er kvinder. Inden for Affaldsdeponering er andelen af kvindelige kursister i 2017 var 
32 % mod 17 % i 2016.   

Indvandrere og flygtninge på AMU 

Områder, der i øvrigt trækker op i forhold til den samlede AMU-aktivitet er Tværgående og Flygtninge 
/Indvandrerområdet, hvor antallet af årselever er steget med 159 % fra 2016 til 2017 til 161 årselever. Den 
stigende aktivitet er grundet initiativer inden for flygtninge/ indvandrer-området med baggrund i 
trepartsaftalen til den lokale beskæftigelsesindsats for flygtninge, og derudover var ét af 
ansøgningstemaerne i udviklingspuljen for 2017-18 Uddannelsesstrukturer og branchepakker, herunder 
branchepakker, målrettet tosprogede.  
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Tabel 9 viser, at antallet af indvandrere på BAI´s AMU-kurser har været stigende fra 4 % i 2012 til nu op på 9 
% i 2017. Til udvalget er udarbejdet et særligt udtræk. Her viser det sig, at to udvalg nemlig 
ServiceErhvervenes Efteruddannelsesudvalg og Køkken-Hotel-Restaurant-Bager Konditor-Kødbranchen har 
de højeste andele af indvandrere på AMU-kurserne, henholdsvis 20 % og 29 % i 2017.  ETIE, 
Metalindustriens Uddannelsesudvalg, MJE og BAI har de laveste andele af indvandrere på AMU.   

Top 200 

Der er i Tabel 10 udarbejdet en Top 200, der viser de mest populære kurser inden for BAI. Dvs. kurser, som 
også bruges i bygge- & anlæg, f.eks. Epoxy, Gaffeltruck, Mobilkran, Konflikthåndtering ikke tæller med i 
denne oversigt. Det er tydeligt, at certifikatkurser og eksamensuddannelser figurerer højt på listen. Men 
der er også plads til en række kurser af tværgående og organisatorisk art, f.eks. Partnering i byggeriet, 
anvendelse af bygge- og anlægstegninger, Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen, 
Trimmet byggeri m.fl. 

 

Anne Mette Brock Jensen 25. maj 2018 

 

 

 

 

 


