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FÅ PAPIR PÅ DINE FAGLIGE KVALIFIKATIONER. DU UNDGÅR
DOBBELT UDDANNELSE OG MOTIVERES TIL MERE UDDANNELSE

IKV
på AMU SYD!

 
Få en personlig

uddannelsesplan



FÅ PAPIR PÅ DET DU KAN

IKV - INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING

HVAD ER Individuel 
KompetenceVurdering?
Målet med Individuel Kompetence Vurdering i AMU er at give 

dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine realkom-

petencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

IKV varer ½-5 dage  og kan ske hos AMU SYD eller på din 

arbejdsplads. Hos AMU SYD kan du  få vurderet dine kompe-

tencer og færdigheder indenfor følgende brancheområder:

• Gartneri • Plast

• Isolering • Proces

• IT • Rengøringsservice

• Lager og logistik • Svejsning

Hvad betyder det FOR DIG?
•	 Du kan få bevis på de faglige færdigheder, som du har 

fra dit arbejdsliv, som dokumentation overfor nuværen-

de og fremtidig arbejdsgiver

•	 Du kan få uddannelsesbeviser uden at have deltaget i 

undervisningen. Det betyder at hvis du lever op til den 

målsætning der er i AMU-uddannelsen, så laver vi et ud-

dannelsesbevis til dig

•	 Du undgår dobbelt uddannelse og motiveres til mere ud-

dannelse

•	 Du efter vurderingen får en personlig uddannelsesplan, 

som du kan bruge i din fremtidige AMU-uddannelse 

•	 Du får tilbudt en læse- og regnetest, der varer maks. 2 

timer. Testen bruges til at synliggøre om der eventuelt 

skal iværksættes andre vilkår for din videre uddannelse. 

Eller, hvis du ønsker det, bruge testen til at modtage un-

dervisning i dansk og/eller regning på et Voksenuddan-

nelsescenter (VUC)

HVORDAN vurderes du?
Vurderingen sker på baggrund af de oplysninger, som du har 

givet på det fremsendte "Kompetenceskema" og udskrift af 

"Min kompetencemappe”. AMU SYDS faglærere vurderer 

dine faglige kvalifikationer og realkompetencer i forhold til 

de uddannelses-mål, som er relevante for dig. Hvor og hvor-

dan vurderingen foregår, afhænger af fagområdet og det 

enkelte uddannelses-mål

Vurderingen foregår i en kombination af spørgsmål, enten 

ved hjælp af spørgeskema eller elektronisk test på en pc'er 

og praktiske øvelser. Efter princippet: "Vis og fortæl mig 

hvad du kan".

Er det noget for dig?
•	 Har du en kort uddannelse indenfor et andet fagområde 

end det du arbejder med i dag? eller

•	 Har du arbejdet i mange år som ufaglært indenfor et be-

stemt fagområde?

Hvad gør du nu?
Tag kontakt til AMU SYD’S 

Tina Aarhus på tlf.: 76 37 37 49 og tilmeld dig IKV.

AMU SYD sender herefter et Kompetenceskema til dig, som 

du skal udfylde og returnere til AMU SYD.

Du vil herefter blive kontaktet af en skole.

Økonomi
Deltagelsen er gratis og du eller din arbejdsgiver kan få 

VEU-godtgørelse, under kurset.
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IKV er personlig

Hvis du ønsker at din arbejdsgiver skal have resulta-
tet af din IKV, skal du selv give tilladelse til dette.

EKSEMPEL PÅ EN IKV-DAG
VURDERING DEL 1 VURDERING DEL 2 VURDERING DEL 3 

(Samlet vurdering)

Faglærer interviewer deltager med 

udgangspunkt i deltagerens ”Min 

Kompetencemappe” og øvrig doku-

mentation.

Faglæreren fastlægger, hvilke 

AMU-uddannelsesmål, deltageren skal 

afklares inden for.

Aftaler det nærmere forløb med 

deltager.

Afprøvning af deltagerens realkom-

petencer via spørgeskema.

Den praktiske afklaring sker via 

praktiske opgaver samt øvelser, test 

og cases. (Kører evt. over flere dage 

– afklaringsdag og forløb aftales med 

deltageren).

Udformer IKV deltagerbevis.

Evt. udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) 

for anerkendte realkompetencer.

Udarbejdelse af individuel AMU-uddan-

nelsesplan – hvis deltageren ønsker det.

Afsluttende vejledning og information. 

Evaluering med deltageren.

Min Kompetencemappe
På https://minkompetencemappe.dk kan du oprette og 
vedligeholde din personlige kompetencemappe.

Mappen er udviklet af Undervisningsministeriet, så du 
kan dokumentere og få anerkendt din realkompetence.

Min Kompetencemappe kan bruges som en hjælp til at få overblik over dit 
levnedsforløb og arbejdsliv, hvis du skal i gang med en voksen- og efteruddannelse og ønsker en 
individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution. 

Du kan også bruge mappen, hvis du søger nyt job eller hvis du, sammen med din nærmeste leder, skal planlægge din 
efteruddannelse og fremadrettede kompetenceudvikling.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE

Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation er på 
arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.

Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILMELDING

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Tina Aarhus 76 37 37 49 • tag@amusyd.dk

Tilmeld dig

nyhed
sbre

vet 
herVidste du at du kan få tilsendt spændende kursusny-

heder pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring kurser, 
der kunne være relevante for dig. Det er nemt og 
bekvemt og sikrer dig hurtig adgang til yderligere 
informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og 
tilmeld dig med det samme.

KURSUSNYHEDER - DIREKTE I DIN INBOX


