
 

Udbudspol i t ik  

 
1. Formål  
Formålet med udbudspolitikken er at informere Den jydske Haandværkerskoles kunder, samarbejdspartnere 
og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor rele-
vante brancheområder.  
 
Aktiviteterne indenfor erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse tilgodeser følgende hovedformål: 

 Understøtte erhvervsudviklingen inden for DjHs samlede kompetenceområde med det formål at til-
godese de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger  

 Rådgive med hensyn til valg af uddannelse, som giver erhvervslivet og den offentlige sektor den 
største effekt 

 Formidle love og bekendtgørelser inden for skolens kompetenceområde med det formål at udbrede 
kendskabet til formelle uddannelser, meritregler og efteruddannelser  

 Målretter udbuddet primært mod EVE’ s målgruppe, således at de kortuddannedes og ufaglærtes 
særlige behov for et kompetenceløft tilgodeses.  

 
DjH indgår i VEU-center MidtØst. I VEU-center MidtØst arbejdes der kontinuerligt med en overordnet strate-
gisk udbudspolitik, som nærværende udbudspolitik ligger i forlængelse af.  
 
Det er VEU-Center MidtØsts formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med vok-
sen- og efteruddannelse i overensstemmelse med ’Lov om arbejdsmarkedsuddannelser’, hvis hovedformål 
er:  

 Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med 
arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling.  

 Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstem-
melse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.  

 Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompeten-
ce gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet 
grunduddannelse.  

 
 
2. Den jydske Haandværkerskole – overordnet målsætning 
På Den jydske Haandværkerskole "lever" man uddannelse. I modsætning til de fleste andre erhvervsskoler 
er DjH også en kostskole, hvor elever, studerende og kursister kan bo og leve under uddannelsen. Skolen er 
indrettet efter den amerikanske campus-model, hvor der overordnet er tale om et kombineret bo-, uddannel-
ses- og fritidsmiljø, der gør skolen til en helhed i brugerens hverdag.  
 
Skolen er en 24-timers skole, der er parat, når brugeren er det, hvilket giver et differentieret og venligt stu-
diemiljø. Der tages udgangspunkt i, at brugerne er afklarede i deres uddannelsesvalg, er motiverede og læ-
ringsparate. Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at skolens udbud af uddannelser og kurser til enhver tid 
er at finde blandt de bedste i Danmark, herunder også at skolens tidligere brugeres (elever, lærlinge, stude-
rende og kursister) renomme som veluddannede håndværkere og teknikere fastholdes og udbygges. 
 
Den jydske Haandværkerskole vil sikre, at opholdet på skolen for brugerne er kendetegnet ved en kombina-
tion af tilbud af faglig, almen dannende og personlighedsudviklende karakter. Brugerne har kompetence og 
ansvar for selv at vælge de tilbud, han/hun ønsker – under fornøden supervision af og vejledning fra skolens 
medarbejdere. 
Den jydske Haandværkerskole vil i sit udbud af kurser og uddannelser sikre, at de brancher som skolens 
udbud omfatter, kan få dækket behovet for lærlinge- og efteruddannelse, så det enkelte fag i størst muligt 
omfang dækkes, så fagets samlede efterspørgsel af uddannelser fra grunduddannelser til efteruddannelser 
kan tilgodeses.  

Alle brugere kan således anvende skolens lokaler og udstyr 24 timer i døgnet inkl. IT-lokaler, laboratorier og 
værksteder. Det betyder også, at opgaver og projekter stilles som åbne opgaver, og at der tilskyndes til al-
ternative eller optimerede løsninger/besvarelser. Kundens forventninger skal i såvel undervisningssammen-



 

hæng som i oplevelsen af at være gæst i systemet tilgodeses i et sådant omfang, at kunden føler sig godt 
behandlet af såvel det faglige system (undervisningen) som fritidssystemet (indkvartering og forplejning). 
Kvaliteten skal i begge systemer være på forkant med udviklingen og leve op til det bedste, andre kan tilby-
de. 
 

3. Samarbejde og kvalitet 
Afdækning af arbejdsmarkedets behov sker i tæt dialog med arbejdsgivere og arbejdstagere, faglige organi-
sationer, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner, Jobcentre og Lokale Beskæftigelses Fora, Erhvervs-
råd samt DjHs bestyrelse. Indsatsen koordineres med partnerne i VEU-Center Midt-Øst og deraf afledte 
netværk.  
 
Der gennemføres løbende tilfredshedsanalyser blandt skolens brugere, som indgår i den strategiske udvik-
ling af det faglige udbud. Skolen bruger ”Viskvalitet”, da det sikrer input fra kursisterne og mange typer virk-
somheder – i alle størrelser og inden for alle brancheområder. Brugertilfredsheden er pt. 4,2 på en 5-skala. 
 
DjH lever op til Code of Conduct og Undervisningsministeriets ”0-tolerance politik”. Der er udarbejdet kvali-
tetsmanual og der gennemføres ekstern audit i samarbejde med VEU-Center Midt-Øst. 
 

4. Udbud – geografisk opland 
Indenfor ArbejdsMarkedsUddannelserne (AMU) råder DjH over godkendelser til følgende Fælles Kompeten-
ce Beskrivelser (FKB). 

 

Den jydske Haandværkerskoles profil, dels som landskole for plast og køl, dels som specialeskole for elom-
rådet, gør, at det geografiske opland er af betragtelig størrelse jf. ovenstående skema.  
 
4.1 Køleteknisk område (2707) 
DjH er landsskole for uddannelsen til Køletekniker, og er som eneste uddannelsesinstitution godkendt til, 
samt afholder alle kurser indenfor området køleteknik (2707). Geografisk dækker DjH derfor markedet i hele 
Danmark inkl. Grønland og Færøerne Der afholdes endvidere en del specialkurser i elektronisk regulering af 
køleanlæg, i lovgivning i forbindelse med forberedelse til eksamination ved certificering og i indhentning af 
autorisation. 
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709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2770 El-forsyningsanlæg Ja X X X X X

709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2655

Bygningers el-installationer 
og antennemontage Ja X

709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2652

Elektrisk automation på aut.-
maskiner og anlæg. Ja X

709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2656

Service på hvidevare- og 
køleautomatik Ja X X X X X

709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2757 Plastsvejsning Ja X X

709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2756

Fremstilling af produkter i 
plast Ja X X

709401
Den jydske 
Haandværkerskole 2707 Køleteknisk område Ja X X X X X



 

Der gennemføres kurser i regi af Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og El- og VVS- Fagets Uddan-
nelsesnævn. Som landsskole for køleteknik er skolen sig sit særlige ansvar meget bevidst, og søger kon-
stant mod det optimale, bl.a. via et intensivt europæisk samarbejde. 

DjH er medlem af brancheforeningen AKB ”Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening”, som er en sam-
menslutning af ca. 250 kølevirksomheder (ca. 90 % af branchens virksomheder). DjH betjener AKB’s sekre-
tariat, sidder i div. brancheudvalg, deltager i konferencer og erfamøder over hele landet, hvor der diskuteres 
uddannelsesbehov samt brancheudvikling. DjH har kontakt til alle landets kølevirksomheder. Der er særlig 
tæt kontakt til de ”store” på markedet. Disse virksomheder er typisk internationale og med egen uddannel-
sesafdeling, f.eks. Danfoss og JCI.  

På baggrund af viden fra disse aktiviteter sammensættes basisudbud på efteruddannelsesområdet. Der er 
endvidere tæt kontakt til offentlige og private aktører på Arbejdsmarkedet.  

Det lokale uddannelsesudvalg spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt 
placerede repræsentanter fra branchen. 

Kølebranchen er kendetegnet ved diverse sikkerheds- og miljøordninger, herunder krav om certificering. Der 
stilles derfor særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer. Disse krav opfylder DjH. 

På efteruddannelsesområdet har DjH kontakt med hver enkelt virksomhed. Markedsføring sker derfor som 
en kombination af information gennem brancheforeningen og direkte markedsføring til den enkelte virksom-
hed og teknikerherunder opsøgende arbejde, skriftlig information, elektronisk information, annoncering og 
artikler i fagblade samt deltagelse på fagmesser. 

4.2 Plastområdet (2757, 2756) 
På plastsvejseområdet (2757) dækker DjH midt- og nordjylland rent godkendelsesmæssigt. De tre tilbage-
værende plastsvejseskoler har et tæt samarbejde bl. a. via Plastsvejsecertificeringsudvalget (P17), som DjH 
er sekretariat for. På fremstilling af produkter i plast (2756) dækker DjH midt og –nordjylland og har samar-
bejdsaftale med den anden udbyder – AMU-Syd. 

Den jydske Haandværkerskole er som landsskole for plastmageruddannelsen sig sit særlige ansvar meget 
bevidst, og søger konstant mod det optimale, bl.a. via et intensivt europæisk samarbejde. Den jydske 
Haandværkerskole er medlem af brancheforeningen PD ”Plastindustrien i Danmark” samt af alle dennes 
undersektioner. Sammen med brancheforeninger og det faglige udvalg foretages et stort opsøgende arbejde 
både mht. lærlingeuddannelse og efteruddannelse. Branchen har en sådan størrelse, at det er muligt at op-
retholde en direkte kontakt med den enkelte virksomhed. Kursusudbud skræddersys også direkte til virk-
somheder. Der er endvidere tæt kontakt til offentlige og private aktører på Arbejdsmarkedet.  

Det lokale uddannelsesudvalg for plastuddannelserne spiller også en central rolle, da det er sammensat på 
nationalt niveau af højt placerede repræsentanter fra branchen.  

Da plastbranchen er en velorganiseret branche, har DjH kontakt med den enkelte virksomhed. Markedsfø-
ringsaktiviteterne er derfor en kombination af information gennem brancheforeningen, undersektionerne og 
direkte markedsføring til den enkelte virksomhed (opsøgende arbejde, skriftlig information, elektronisk infor-
mation, annoncering i fagblade). Plastsvejseområdet markedsføres i fællesskab af de godkendte kursusud-
bydere.  

4.3. Elteknisk område (2652, 2655, 2656,2770) 
For elektrisk automation på aut.-maskiner og anlæg (2652), og bygningers el-installationer og antennemon-
tage (2655) dækker Den jydske Haandværkerskole Midtjylland. For service på hvidevare- og køle-automatik 
(2656), og elforsyningsanlæg (2770) dækkes hele Danmark. 



 

Som den største jysk-fynske elskole har Den jydske Haandværkerskole et tæt netværk af virksomhedskon-
takter. Ca. 450 ellærlinge har løbende tilknytning til skolen, hvilket er ensbetydende med en tæt virksom-
hedskontakt, da skolens målsætning er, at alle virksomheder kontaktes mindst én gang, mens virksomhe-
dens lærling er på skoleophold. I den forbindelse opsamles også signaler om uddannelsesbehov for øvrige 
medarbejdere.  

Skolen har et tæt samarbejde med El- og VVS-Fagets Uddannelsesnævn omkring udbud og behov, så det 
samlede nationale udbud placeres hensigtsmæssigt. Her ud over foretages opsøgende arbejde hos elinstal-
latører i det jysk-fynske område. Der samarbejdes endvidere med lands- og lokalforeningerne både på ar-
bejdsgiver og -tager side. 

Det lokale uddannelsesudvalg spiller også en central rolle, da det er sammensat på nationalt niveau af højt 
placerede repræsentanter fra branchen. Der er endvidere tæt kontakt til offentlige og private aktører på Ar-
bejdsmarkedet. 

Spidskompetencerne er især koncentreret om Bæredygtig Energi (varmepumper, solceller m.v., belysnings-
teknik, styring- og reguleringsområdet (automation) samt hårde hvidevarer.  

5. Aktivitetsudvikling 
På baggrund af de aktuelle rammer for udbud givet i Finansloven 2015 (begrænset adgang for ledige samt 
reduktion i VEU godtgørelsen, nye satser til kost og logi mv.) forventes VEU aktiviteten at forblive på samme 
niveau som i 2014. Det forventes, at aktiviteter i regi af, eller med støtte fra, Kompetencefondene på sigt vil 
medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i virksomhederne med efterføl-
gende yderligere tilgang af kursister til efteruddannelsesaktiviteter. 

 

6. Udlicitering og udlægning 
Den jydske Haandværkerskole udbyder fagligt-tekniske kurser, hvor der kræves avanceret udstyr samt sær-
lige kompetencer. Det er derfor vanskeligt for nuværende at pege på områder, der egner sig til udlicitering. 
En ekstern partner må være i besiddelse af det pågældende udstyr og/eller de krævede kvalifikationer for at 
komme i betragtning. 

Endvidere må vedkommende kunne overholde de økonomiske rammer, Undervisningsministeriet har sat. Vi 
vil gerne sammen med de 3 brancheområder, som skolen servicerer, analysere eventuelle muligheder for 
udlicitering. På flere områder arbejder vi hen imod egentlige kompetencepartnerskaber på såvel viden som 
udstyr. 

Da de brancheområder skolen servicerer er velorganiserede, og har stor fokus på uddannelse, vil det være 
naturligt, at inddragelse af private som underleverandører, sker i tæt samarbejde med de pågældende bran-
cheorganisationer. 

En underleverandør skal grundlæggende overholde de samme forpligtelser, som er pålagt Den jydske 
Haandværkerskole bl.a. i Undervisningsministeriets ”Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførel-
se af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser”.  

Når udlicitering sker, vil en underleverandør skulle dokumentere overholdelse af de opstillede mål- og kvali-
tetskrav. Den jydske Haandværkerskole vil have ret til at foretage samme kursistevaluering som på egne 
aktiviteter, samt foretage løbende kontrol af målopnåelse, udstyr og kompetencer. En underleverandør skal 
ligeledes dokumentere overholdelse af de for området gældende overenskomstmæssige forhold. 


