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Udbudspolitik 2016 

Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i hen-

hold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken 
er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i det lokale efteruddannelsesudvalg 

og godkendt af bestyrelsen.  

Lovens hovedformål er: 

Loven skal fremme et bredt, samordnet udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, 
der består af arbejdsmarkedsuddannelser efter denne lov og udvalgte enkeltfag fra erhvervs-

uddannelser efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. med hen-

blik på den private og den offentlige sektors beskæftigelsesområder. Uddannelsesindsatsen har 
til formål, i kombination med beskæftigelse og uddannelse efter anden lovgivning, at dække 

samfundets behov for grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer. 

Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal: 

1. bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i over-
ensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kom-

petenceudvikling 

2. medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i 

overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 

3. give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den person-
lige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompe-

tence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. 

Formålet med udbudspolitikken er at orientere brugere, kunder, samarbejdspartnere, Under-

visningsministeriet og andre interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud 
af efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. 

Udbudsgodkendelse og dækningsområde 

Randers Social- og Sundhedsskole er godkendt til at udbyde uddannelser inden for nedenstå-

ende Fælles Kompetencebeskrivelser i Region Midtjylland: 

 2629: Pædagogisk arbejde med børn og unge 

 2222: Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne  

Der er 6 skoler i Region Midtjylland, der har godkendelse til FKB 2222 og 2629 og i fællesskab 
bidrager til at dække behovet for efteruddannelse i de 2 FKB’er. Randers Social- og Sundheds-

skole dækker således primært den nordøstlige del af Region Midtjylland, dvs. kommunerne 
Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov.  
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Skolens strategi for kurser og efteruddannelse 2016 -2017 

Skolen vil udvikle nye efteruddannelsestilbud og kurser, som understøtter de kommunale 

sundhedsstrategier og strategier på det pædagogiske område.  

Skolen skal være opsøgende i forhold til nye målgrupper og kendte målgruppers nye behov. Vi 

skal således være undersøgende på, hvordan vi uddannelsesdækker de private og offentlige 
institutioner inden for det sociale område, imødekommer kommunernes behov for opkvalifice-

ring af flygtninge og understøtter jobcentrenes opgave med brancheskift.  

Skolen skal arbejde på at være fleksibel i tilrettelæggelse af efteruddannelse og sikre, at vi til 

stadighed har de nødvendig medarbejderkompetencer.   

 

Pædagogik 

Den pædagogiske strategi sætter retningen for de næste års pædagogiske arbejde og udvik-
ling. Pædagogisk udvikling er en del af skolens hverdag og er en del af underviserteamenes 

opgaver.  

Skolen vil have fokus på at uddanne elever og kursister, der bliver så dygtige som muligt, og 

som med en innovativ, problemløsende og anerkendende tilgang kan løse og udvikle opgaver 
inden for den sundhedsfaglige og den pædagogiske sektor.  

Forudsætningen for læring er et motiverende, varieret og udfordrende læringsmiljø, hvor kur-

sisten trives. Det fysiske, psykiske og sociale læringsmiljø skal understøtte den enkeltes trivsel 
i hverdagen og på holdet. Gode relationerne mellem underviser og kursist og kursisterne ind-

byrdes er en vigtig forudsætning for et godt læringsmiljø. 

Gennem evidensinspireret og en systematisk eksperimenterende pædagogisk praksis i hverda-

gen vil vi i den kommende periode fokusere på: 

 Læringsmålsstyret undervisning og feedback skal være involverende og gøre kursi-

sterne aktive i undervisningen. Dette er med til at synliggøre progressionen i kursistens 
læring.  

 Facilitering af kollaborative lærerprocesser, hvor kursisterne sammen producerer viden 

som understøtter kursisternes aktive deltagelse og sætter fokus på læring frem for un-
dervisning.  

 Praksisnære læringssituationer skal understøtte kursistens faglige identitet og kursi-
stens muligheder for at omsætte sin viden og erfaringer i skole- og praktikuddannelsen.  

Kursisten skal gennem praksisnære læringssituationer blive i stand til at udvikle og kva-
lificere arbejdet inden for omsorg, pleje og pædagogik. 

 

Dette sker ved, at: 

 Etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer inden for social- og sundhedsområdet, 

det pædagogiske område og det socialpsykiatriske område. Dette sker gennem opsø-
gende, opfølgende besøg og netværksdannelse. 

 Medvirke til arbejdspladsernes afdækning af aktuelle og fremtidige kompetencebehov 
og understøtte implementering og transfer af ny viden/nye kompetencer 

 Tilbyde vejledning til enkeltpersoner, grupper af medarbejdere og arbejdspladser om 
uddannelsesmuligheder, kompetencevurdering og uddannelsesplanlægning  

 Udvikle nye fleksible tilrettelæggelsesformer af kurser og efteruddannelse, bl.a. som 
partner i TUP projekterne Digitale skills i AMU (2014 – 2016) og Læringsudbytte ved re-

lationelle kompetence løft (2015 – 2017) 
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 Udvikle den didaktiske tilrettelæggelse af efteruddannelsen, således at undervisningen 
fokuserer på læringsmål og kursistens aktive deltagelse og produktion af viden. Desu-

den skal læringen understøttes praksisnære læringssituationer og digitale muligheder.  

 Samarbejde med øvrige social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland gennem net-

værk, fælles udbud og fælles venteliste for at tilgodese efterspørgslen fra bl.a. små 
målgrupper 

 Samarbejde med øvrige partnerskoler i VEU-Center MidtØst om udviklingskontraktens 
tre indsatsområder. 

Behovsafdækning 

Skolen afdækker lokale kompetenceudviklingsbehov via: 

 dialog med kommuner, region, jobcentre, faglige organisationer og institutioner inden 

for pleje/omsorg og pædagogisk arbejde etc. 

 dialog med de lokale efteruddannelsesudvalg inden for henholdsvis det pædagogiske 

område og social- og sundhedsområdet, hvor udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til 
opfang og kortlægning af lokale behov for efteruddannelsesaktiviteter, og hvor skoler-

nes udbud og aktiviteter drøftes  

 samarbejdet i VEU-center MidtØst 

 samarbejde i relevante lokale, regionale og nationale netværk med andre aktører og 
myndigheder, f.eks. øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og på landsplan 

 etablering af og vedligeholdelse af relevante fagnetværk, f.eks. netværk for dagplejen, 

netværk for ledere af aktivitetsområdet og netværk for kommunale praktikkoordinato-
rer og familiepleje-konsulenter. 

 opsøgende besøg til kendte og nye kommunale, regionale og private aktører 

 indhentning af information hos nuværende kursusdeltagere og deres arbejdsgivere om 

nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i henhold til institutionernes strategiske 
udviklingsplaner og kompetenceudviklingsplaner 

 EPOS-analyser samt regionale og kommunale analyser, redegørelser og strategier. 

 

Prioritering af udbud 

Skolernes primære målgrupper er faglærte, og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet 

og det pædagogiske område.  

Skolens udbud sker inden for følgende områder: 

 Udbud inden for kommunale indsatsområder. Eks. rehabilitering, palliation, medicinad-

ministration, inklusion og digitale medier 

 Jobrettet uddannelse til ledige ufaglærte og faglærte SOSU-medarbejdere og pædago-

giske assistenter inden for beskæftigelsesområderne:  
dagtilbud, familiepleje, ældrepleje, fysisk/psykisk handicap og det specialpædagogiske 

område  

 Institutioner eller netværk af institutioner 

 Rekvirerede og praksisnære uddannelsesforløb til lokale samarbejdspartnere 

 Sammenhængende uddannelse, der er sammensat af flere AMU-uddannelser, som kan 
medvirke til øget rekruttering og fastholdelse, f.eks.:  

o Jobrotation 
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o Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter (KUA) 

o Uddannelse af dagplejere og pædagogiske medhjælpere 

o Forløb, der kan bidrage til, at kommunerne kan honorere nye lovgivningsmæs-
sige krav – f.eks. barnets reform, sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilite-

ring samt medicinadministration 

o Anvendelse af nye læringsmetoder 

 Uddannelsesbehov for små målgrupper, som er afdækket ved eksempelvis opsøgende 
arbejde. Udbuddet sker i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler i regi-

onen. 

Markedsføring 

Randers Social- og Sundhedsskole markedsfører sig i skolens geografiske dækningsområde, 

dvs. i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner, samt direkte til de arbejdsplad-
ser, der beskæftiger medarbejderne.  

Skolens markedsføring tager afsæt i behovsafdækningen og dermed i arbejdspladsernes og 
deres medarbejderes formulerede behov for kompetenceudvikling.  

Randers Social- og Sundhedsskole markedsfører AMU-aktiviteter  

 Hjemmeside med mulighed for at tilmelde sig et kursus direkte fra siden. 

 Rekruttering af deltagere Via facebook til nuværende og tidligere elever/ kursister 
 Virksomhedsbesøg på kommunale, regionale og private arbejdspladser. Besøgene kan 

bidrage til, at arbejdspladserne bliver afklaret om kompetencebehov og hvilke udvik-

lingsaktiviteter og AMU-uddannelser, der kan understøtte disse.  
 Kursuskatalog 2x årligt målrettet henholdsvis det pædagogiske område og social- og 

sundhedsområdet. Alle uddannelsestilbud kan desuden ses på skolens hjemmeside, 
www.efteruddannelse.dk og www.ug.dk.  

 Digitalt nyhedsbrev hver 2. måned til ledere og medarbejdere inden for social- og sund-
hedsområdet, det pædagogiske område og medarbejdere på jobcentre og A-kasser. I 

nyhedsbrevene sætter vi bl.a. spot på udvalgte kurser. Antallet af abonnenter på ny-
hedsbrevet er støt stigende. 

 ”Den gode historie”. Det kan være om et særligt kursushold, en ny tilrettelæggelses-

form eller om et rekvireret kursusforløb. ”Den gode historie” kan læses i avisen, på 
hjemmesiden og i skolens elektroniske nyhedsbrev.  

 Faktablade som er tematiserede i forhold til en målgruppe (f.eks. SFO) eller et kompe-
teceområde (f.eks. rehabilitering). Anvendes til virksomhedsbesøg, på hjemmesiden og 

behovsbestemt direkte kommunikation. 

Alle uddannelsesmål i FKB 2222 og 2629 udbydes en gang årligt i regionen. Dette sker i et ko-

ordineret samarbejde med de øvrige social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland.   

Kvalitet 

Randers Social- og Sundhedsskole har udarbejdet en politik for kvalitetssikring og kvalitetsud-

vikling af kursusaktiviteter. 

Politikken understøtter skolens krav om en høj faglig og pædagogisk kvalitet og sikrer overhol-

delse af de lovgivningsmæssige krav til udbud og gennemførelse af AMU-kurser. 

I skolens arbejde med kvalitet inddrages Undervisningsministeriets ”Guidelines og gode råd til 

overholdelse af regelsættet for AMU (COWI-rapporten)”, samt ”Code of Conduct”, der supple-
rer ministeriets Nultoleranceprincipper. 

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og  Randers Social- og Sundhedsskole har en 
samarbejdsaftale om gensidig audit 2x årligt. 

http://www.efteruddannelse.dk/
http://www.ug.dk/
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Samarbejdsrelationer 

Social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland 

Skolens primære dækningsområde er sammenfaldende med optageområdet for grunduddan-
nelserne. Dermed er der et allerede naturligt eksisterende samarbejde med de nævnte kom-

muner og regionshospitalet i Randers, som kan videreføres i et samarbejde omkring efterud-
dannelse af medarbejdere  

Der er indgået et samarbejde med SOSU Aarhus og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-
Viborg om at bidrage til udbud af uddannelser i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov 

kommuner inden for de øvrige FKB’er: 

 2223: Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

 2695: Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 

 2688: Patientrelateret service 

Udbud i disse 3 FKB’er sker ved udlagt uddannelse.  

De 6 social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland har etableret et samarbejdsforum. Sko-
lerne samarbejder om at sikre uddannelse til små målgrupper og om at kunne gennemføre de 

AMU-uddannelser, der er mindre efterspørgsel på. Dette sker gennem udbudssamarbejde på 
relevante uddannelser på tværs af FKB’erne og gennem et koordineret udbud. Skolerne i Re-

gion Midtjylland har i 2013 etableret en fælles venteliste, hvor efterspørgsel fra enkeltpersoner 
og tilmeldte på aflyste kurser registreres. 

VEU-center MidtØst 

VEU-center MidtØst er sammensat af uddannelsesinstitutioner i Viborg, Skive, Randers, Favr-

skov, Norddjurs og Syddjurs kommuner, som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddan-

nelser (AMU) og forberedende voksenundervisning (FVU).  

 

Formål 
Gennem et systematiseret samarbejde mellem VEU-centrene i Region Midtjylland om den er-

hvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats sikres det, 

 at uddannelsesefterspørgslen i videst muligt omfang bliver dækket rettidigt - også in-

den for smalle kurser/uddannelser med lille søgning 
 at brugere gives nem adgang til rådgivning og vejledning, idet de kun behøver at hen-

vende sig ét sted for at blive vejledt videre til uddannelse 
 at virksomheder og enkeltpersoner får en relevant og fyldestgørende afdækning af og 

rådgivning og vejledning om uddannelsesbehov og –muligheder. 

 

Samarbejdet i VEU-centret er formaliseret via en udviklingskontrakt med UVM og handleplan 

for 2014/2015. VEU-centret arbejder i 2016 og 2017 med 3 indsatsområder: 

 VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæg-

gende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.  

 VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervs-

rettede kompetencer imødekommes.  

 VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale er-

hvervs- og beskæftigelses-indsats. 
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Aktivitetsudvikling og forventninger til 2016 

Skolen forventer en svag faldende aktivitet i forhold til 2015.   

De seneste år har der været flere længerevarende uddannelsesforløb i forbindelse med jobro-
tationsprojekter. Derved har de fleste medarbejdere på social- og sundhedsområdet og en del 

medarbejdere på det pædagogiske område fået faglig og personlig kompetenceudvikling i læn-
gerevarende, sammensatte uddannelsesforløb.  

Hvorvidt der vil være basis for etablering af nye jobrotationer, vil bl.a. hænge sammen med, 
om den nuværende tendens til faldende ledighed fortsætter. I Østjylland er ledigheden samlet 

set faldet med 6,8% %, for FOA medlemmer er den faldet med 12,1%. Ledigheden forventes 

at falde med yderligere 8,6% (RAR sept. 2015). http://star.dk/da/Tal-og-analyser.aspx  
Desuden har beskæftigelsesreformen forringet kommunernes vilkår under rotationsprojekter.  

Der er fortsat politisk bevågenhed på uddannelse til ufaglærte og kortuddannede.  
Skolen vil fortsat arbejde for en styrkelse af samarbejdet med jobcentre og A-kasser både i 

forhold til de unge, personer på kanten af arbejdsmarkedet og ufaglærte ledige. I 2016 vil der 
være et særligt fokus på ledige, der overvejer brancheskift.  

Beskæftigelsesreform giver mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse til jobområder på posi-
tivlisten. Jobområder i social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område er medtaget 

på positivlisten. Det har vist sig vanskeligt at få tilstrækkeligt antal ledige til de jobrettede 

pakker. I 2016 vil et af indsatsområderne derfor være at udvælge enkelte jobrettede pakker i 
samarbejde med jobcentre og A-kasser. Desuden er der aftalt et koordineret udbud med de 

øvrige social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland.   

Standardmeritter til Erhvervsuddannelsesreformens voksenspor (EUV) medtænker kun i min-

dre grad AMU. Øvrige meritter skal afdækkes gennem realkompetencevurderinger. Det forven-
tes ikke, at der vil være øget AMU.aktivitet i 2016 som følge af EUD-reformen.  

Skolen tilbyder IKV og har hidtil ikke oplevet en markant efterspørgsel. Efterspørgslen følges 
både lokalt og i VEU-center regi. 

Randers Social- og Sundhedsskole er partner to TUP-projekter. 

1. 2014 - 2016 Digitale skills i AMU sætter fokus på øget fleksibilitet i AMU og anvendelse 
af digitale læringsmetoder. Målet er at fremme undervisernes kompetencer til at tilret-

telægge digitale læringsforløb, som giver mulighed for bl.a. blended learning. 
2. 2015 -2017 Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft. I den 2 årige projektperi-

ode arbejdes med udvikling og afprøvning af modeller og metoder til afprøvning af kur-
sisters erkendelse af eget læringsudbytte  

2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 

På det pædagogiske jobområde udbyder Randers Social- og Sundhedsskole AMU-uddannelser 

til dagplejere, pædagogmedhjælpere i dagtilbud og SFO og familieplejere. 

Det pædagogiske område er præget af en stor gruppe af ufaglærte medarbejdere, som har be-

hov for faglig udvikling og kvalificering. Der er et stigende antal pædagogiske assistenter an-

sat, og i de kommende vil der være brug for efteruddannelse målrettet denne målgruppe 
I kommunerne er strukturen ændret til større organisatoriske enheder, et målrettet pædago-

gisk arbejde med it og sociale medier, samt et helt nyt fokus på læring i dagtilbud. Der forven-
ter også, at flere medarbejdere vil have behov for kompetenceudvikling inden for inklusion/ar-

bejdet i forpligtigende fællesskaber, relationsarbejde, motorik/ motoriske færdigheder. Desu-
den har kommunerne i løbet af 2015 igangsat uddannelse af praktikvejledere. Dette arbejde 

fortsættes i 2016.   
En særlig udfordring i daginstitutionerne og skolerne er modtagelsen og inklusionen af flygt-

ningebørn. Skolen tilbyder forskellige muligheder for kompetenceudvikling på dette felt. I 2016 

afdækkes muligheder for at klargøre flygtninge til EUD-uddannelse. 
I 2016 vil vi undersøge behovet for kompetenceudvikling til ufaglærte/faglærte medarbejdere 

på opholdssteder og døgninstitutioner, både private og offentlige.  

http://star.dk/da/Tal-og-analyser.aspx
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 Der er en særlig bevågenhed inden for uddannelse af familieplejere, hvor skolen igennem de 
seneste år har uddannet ca. 160 familieplejere om året. Den 1. januar 2014 blev opgaven med 

at godkende og føre tilsyn med plejefamilier placeret i tilsynsenheder. I Region Midtjylland er 
Socialtilsynet placeret i Silkeborg. I 2016 vil skolen fortsat tilbyde grundlæggende uddannelse 

til familieplejere. Desuden øger skolen antallet af udbud af 2-dages efteruddannelsesmoduler 
for familieplejere. 

2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne  

Flere og mere komplekse opgaver varetages i det nære sundhedsvæsen i takt med, at indlæg-

gelsestiden nedsættes. Skolen vil det kommende år sætte fokus på de uddannelser, der kan 
sikre, at SOSU-medarbejderne har de nødvendige kompetencer til nye opgaver i det nære 

sundhedsvæsen. 

Opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen har betydet, at især social- og sundhedshjæl-
perne rammes af ledighed, hvorimod assistenterne i stigende grad er en eftertragtet medar-

bejdergruppe. Det afspejler udviklingen inden for ældreområdet, hvor de sammenhængende 
patientforløb og opgaverne i det nære sundhedsvæsen har medført et behov for flere og an-

derledes kompetencer.   

I forhold til SOSU-hjælperne er det derfor vigtigt, i samarbejde med kommunerne, at udvikle 

uddannelsesforløb, der opkvalificerer SOSU-hjælperne i forhold til udviklingen af jobområdet.  

80–85% af de 4 kommuners assistenter i ældreplejen har gennemført et 8 ugers KUA-forløb 

(KompetenceUdvikling for Assistenter). Det vil derfor være aktuelt at drøfte med de enkelte 

kommuner, hvilke yderligere kompetenceudviklingsbehov der kan forventes i fremtiden. 

Skolen forventer, at der i de kommende år vil være et øget behov for kompetenceudvikling, 

der understøtter det sammenhængende patientforløb, f.eks. Assistenten i det tværgående 
samarbejde, Borgernær forløbskoordination og Tværsektorielt arbejde med rehabilitering. 

Samtidig vil nogle medarbejdergrupper have behov for en større faglig viden om kronisk syg-
dom, idet pleje og behandling ofte foregår i eget hjem.  

En helt ny AMU-uddannelse i farmakologi, således at der nu er 3 medicinkurser, giver mulig-
hed for, sammen med kommunerne, at knytte dem op til kommunernes kompetenceprofiler, 

både i ældreområdet, og inden for socialområdet/psykiatri og handicap. Derfor vil kurser i me-

dicinadministration og -håndtering fortsat være et af skolens indsatsområder i 2016. 

Lige omkring årskiftet 2015/2016 kommer en helt ny praktikvejlederuddannelse. Kommuner-

nes ældreafdelinger har igennem en lang årrække haft meget opmærksomhed på praktikvejle-
dernes behov for uddannelse. Praktikansvarlige og skolen ser med stor forventning frem til en 

ny og forlænget praktikvejlederuddannelse.  

Udlicitering 

Udlicitering til private aktører sker for at sikre udbud af alle uddannelser inden for Randers So-
cial- og Sundhedsskoles udbudsgodkendelser og inden for skolens primære dækningsområde. 

Ved henvendelser fra private kursusleverandører om mulighed for samarbejde, herunder udli-
citering, vil der i hvert enkelt tilfælde tages konkret stilling til perspektivet for at indgå i en ud-

liciteringsaftale ud fra følgende kriterier: 

 Der skal være tale om en konkret uddannelse 

 Det skal være inden for skolens primære dækningsområde 

 Der skal være tale om efterspørgsel fra en konkret arbejdsgiver i forhold til at benytte 

en given privat uddannelsesleverandør 

 Der skal være tale om aktiviteter, som supplerer Randers Social- og Sundhedsskoles 
kompetencer og udbud, det vil sige aktiviteter, som skolen ikke umiddelbart vil kunne 

gennemføre på egen hånd 
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 Der skal være tale om situationer, hvor Randers Social- og Sundhedsskole samarbejder 
med eksterne kursusleverandører som alternativ til ansættelse af timelærere/faste un-

dervisere 

 Der skal være tale om et billigere eller bedre uddannelsesforløb end ved skolens egen 

afvikling af uddannelsesforløbet.  

Der kan ikke indgås udliciteringsaftaler for et helt uddannelsesmål (dvs. hele undervisningsop-

gaven) i relation til en given arbejdsmarkedsuddannelse. 

Udliciteringer følger Undervisningsministeriets gældende retningslinjer på området. I forbin-

delse med en udlicitering anvendes Undervisningsministeriets skabeloner til indgåelse af kon-
trakter. Randers Social- og Sundhedsskole har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evalu-

ere den enkelte udliciteringsaftale.  

Udliciteringsaftaler offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

Udlagt undervisning 
Der kan ske udlagt undervisning til andre AMU-udbydere inden for Randers Social- og Sund-

hedsskoles udbudsgodkendelser og inden for skolens primære dækningsområde. 

Udlagt undervisning sker, såfremt skolen ikke selv har kompetencer til at gennemføre en given 

aktivitet, eller hvis udlægningen betyder en bedre opfyldelse af brugernes behov. Udlægning 
sker kun i forhold til en konkret uddannelse, inden for et afgrænset tidspunkt og i skolens pri-

mære dækningsområde. 

Randers Social- og Sundhedsskole har ansvar for kvalitetskontrol og vil løbende evaluere den 
udlagte undervisning. 

Der indgås en skriftligt aftale på VEU-Center MidtØst’s standardkontrakt og med afsæt i VEU-
Center MidtØst’s aftaleparadigme.  

Udlægning følger desuden Undervisningsministeriets gældende retningsliner. 

Udlægningsaftaler offentliggøres på skolens hjemmeside.  

 


