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Mette Brock Jensen, BU 

Prøver i AMU 
– for BAI’s kursusportefølje



Baggrund - kort

 29. oktober 2017 blev Trepartaftale III indgået – for bl.a. en 
styrket og fleksibel voksen- og efteruddannelse, herunder

 Kursusrevision med fuld virkning pr. 1. januar 2019 

 Udvikling af prøver med fuld virkning pr. 1. januar 2020 

 BAI’s kursusportefølje – fra 471 til 330 AMU-kurser



Ny AMU bekendtgørelse
Der kom ny AMU bekendtgørelse 27. december 2018…..

 Alle kurser udviklet efter 1. januar 2019 have en prøve tilknyttet.

 Alle kurser udviklet før 2019, som i 2018 havde en aktivitet på 0,5 ÅE og 

derover, skal i 2020 have tilknyttet prøve.

Hvis de skal have lov til at blive gennemført… 

 Kurser udviklet før 2019, der ikke har prøve, og som i 2019 får en samlet 

aktivitet på 0,5 ÅE og derover, skal have udviklet en prøve senest ved 

udgangen af det følgende år (- altså inden udgangen af 2020).

 PS: Gælder også for myndighedskurser, hvor prøven ikke reguleres af 

pågældende myndighed.



Hvor mange kurser i BAI’ 
kursusportefølje skal have prøver?

 For BAI’s kursusportefølje havde 142 AMU-kurser var aktiviteten i 2018 på 0,5 
ÅE og derover.

 Kursusrevisionen betød, at kursusporteføljen er reduceret fra 471 kurser til 
330 kurser - hvor kompetencerne indgår i nye AMU-kurser. 

 Der er således 69 eksisterende kurser, der er udviklet 
før kursusrevisionen… 
…….. og ca. 80 nye AMU-kurser udviklet i 2018, der 

indeholdt kompetencer, som i 2018 havde udløst en 
aktivitet på 0,5 ÅE og derover. 



Kick Off….
 Sammen med vores eksterne konsulent Lizzie Mærsk Nielsen fik vi udviklet en 

udviklermappen: ”Udvikling af prøver fra A til Z”  
….med skabeloner og vejledning til udvikling af prøver – tilpasset BAI kurser.

Der er afholdt to Kick Off møder med udviklere – oktober 2018 og marts 2019.

 4. april 2019 modtog vi bevillingen for udvikling af prøver – med tidsplanen:

 Prøver til 40 % af kurserne skal være udviklet og indtastet inden 15. juni 
2019.

 Prøverne til de resterende kurser skal være udviklet, indtastet og 
godkendt i november 2019.

 4. juli 2019 nåede vi op på de 40 % 
(60 kurser) - 3 mdr. efter 
modtagelsen af bevillingen 



Status på prøver fordelt på FKB 



Status på prøver i forhold til bevilling/kontrakt

AMU Syd

AMU Vest



Typer af prøver for i alt 150 kurser



BAI’s prøver i AMU
 Inspireret af en dygtig udvikler…..

”Prøve- og rettevejledning [kursus nr.] for faglærer” 
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