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Nummer: 45368 

Titel: Værdibaserede arbejdspladser 

Kort titel: Vision og værdi 

Varighed: 2,0 dage. 

Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter 

Status (EUU): GOD 

Status (UVM): GOD 

Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 

 

 

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 

 

På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren medvirke 

til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng 

imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdiagent herunder virke 

som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.  

 

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis 

 

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har 

opnået uddannelsesmålet. 

 

Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 

 

 I denne uddannelse udstedes der ikke certifikat. 

 

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 

42925 Værdibaserede produktionsgrupper 

 

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 

2222 (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 

2223 (AL) Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

2245 (AD) Offentlig forvaltning og sagsbehandling 

2261 (AK) Transportoptimering 

2266 (AA) Arbejdets organisering ved produktion i industrien 

2272 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 

2275 (AD) Administration 

2281 (AJ) Madfremstilling - restaurant, kantine og catering 

2286 (AJ) Mad til grupper med varierede behov for ernæring 

2288 (AK) Personbefordring med bybus og rutebil 

2629 (AL) Pædagogisk arbejde med børn og unge 

2688 (AL) Patientrelateret service på sygehusene 

2726 (AL) Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 

2735 (AP) Fælleskataloget (moder-FKB) 

2749 (AA) Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr 

2750 (AA) Betjening af industrirobotter for operatører 

2755 (AA) Overfladebehandling 

2871 (AA) Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr 
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Tekster til UddannelsesGuiden 

 

WEB-søgetekst: 

På kurset lærer du at formulere og implementere virksomhedens værdier inden for dit eget arbejdsområde. 

 

Målgruppe: 

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.  

 

Mål: 

På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren medvirke 

til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng 

imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdi-agent herunder virke 

som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.  

 

Varighed: 

2 dage 

 

Eksamen: 

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen 

 

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 3 

 

Indhold: 

Deltageren kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier inden for eget 

arbejdsområde. 

 

Jobmuligheder og videre uddannelse: 

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 

beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 

arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 

for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 

erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 

 

Bevis opnås således: 

Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 

udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 

arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 

vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 

mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 

mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 

 

Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 

Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 

Bevistekster 
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Bevisformat:A6 

Gældende fra:01-01-2006 

Bevistekst:På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren 

medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre 

sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdi-agent 

herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.  

 

 

Prøver 

 

Gyldighedsperiode: 

01-12-2020 og fremefter 

 

Status (EUU): 

GOD 

 

Status (UVM): 

GOD 

 

Prøveformer: 

Skriftlig   

 

Anden prøveform: 

Nej 

 

Beskrivelse af anden prøveform: 

 

 

Særlig prøve til fjernundervisning: 

Nej 

 

Prøve kan aflægges af selvstuderende: 

Nej 

 

Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet: 

Nej 

 

Ingen prøve pga. særlige omstændigheder: 

Nej 

 

Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.: 

Nej 

 

Beskrivelse af prøven: 

A. Prøveformen/prøveformerne, og de metoder der anvendes.  

Der anvendes skriftlig prøve med åbne svar. 
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B. Antal prøvesæt til arbejdsmarkedsuddannelsen 

Der er udarbejdet et prøvesæt. 

 

C. Anbefalinger til prøvens gennemførelse 

Det anbefales at give mulighed for at få prøven læst op ved manglende læsefærdigheder og, at deltagere 

med skrivevanskeligheder kan indtale prøven via diktafon. 

 

D. Prøvens varighed, og hvornår i undervisningsforløbet prøven gennemføres 

Prøven ligger til sidst i kurset og har en varighed på ca. 30 minutter. 

 

E. Individuel prøve eller gruppeprøve 

Prøven er individuel. 

 

F. Materialer, maskiner og udstyr samt eventuelle hjælpemidler 

Prøvesæt. 

 

G. Information til deltagerne i prøven 

Deltagerne skal ved kursets start informeres om, at der til slut på kurset er en skriftlig prøve med åbne 

svar.  

 

H. Tidsforbrug til lærerens retning af prøven 

Anbefalet 2 min pr. deltager. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

45368 Værdibaserede arbejdspladser prøve .docx; 

 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Beskrivelse af, hvilke produkter, processer eller præstationer der bedømmes i prøven. 

Deltagerne vurderes på udfyldelse af prøven og skal have 16 point ud af 24 for at bestå prøven. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

 

 

Bedømmelseskriterier: 

A. Bedømmelseskriterier (beståelseskriterier): 

Bedømmes ved hjælp af bedømmelsesarket i henhold til udfyldt prøve. Deltageren skal opnå 16 point ud 

af 24 mulige points for at bestå. 

 

B. Anbefalinger til feedback til deltagerne i prøven: 

 

Tidsforbrug til lærerens feedback til deltagerne: 

Anbefales ca. 5 min. pr. deltager. 

 

Vedhæftede dokumenter: 

45368 Værdibaserede arbejdspladser_Bedømmelsesskema.docx; 

45368 Værdibaserede arbejdspladser_retteark.docx; 

 

 


