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Trepartsaftale 2017:
Styrket og mere fleksibel voksen- og efteruddannelse

• Der indføres prøver til alle AMU-uddannelser med aktivitet over ½ års-

elev

• Der afsættes 46 mio. kr. i alt over tre år til udvikling af prøver 

• FEVU udvikler prøver til ca. 200 AMU-uddannelser

• FEVU har netop gennemført en evaluering, som skal bidrage til 

evaluering af trepartsaftalen
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FEVUs evaluering viser at indførelse af prøver 
betyder:
• Et generelt styrket omdømme for AMU

• En styrket arbejdspladsintern positionering af AMU-målgruppen

• Et supplerende didaktisk værktøj for undervisergruppen

• En øget uddannelsesmotivation i deltagergruppen.

• En forstærkende effekt på deltagernes læring og transfer

• Deltagernes refleksion er afgørende for prøvens effekt 
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Evalueringen anbefaler følgende principper:
1) At deltagerne skal informeres om prøven inden opstart på uddannelsen.

2) At deltageren kan bestå ved aktiv deltagelse på uddannelsen - uden hjemmearbejde.

3) At deltagerne afprøves på relevant niveau og i relevant praksis.

4) At der tages hensyn til deltagere med skrive-læse-vanskeligheder

5) At prøven er skrevet i et enkelt og konkret sprogbrug.

6) At der gerne indgår illustrationer i prøverne

7) At der er en tydelig beskrivelse af bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, for at sikre retsgrundlaget ved 
eventuelle klagesager.

8) At deltagere med behov sikres mulighed for afprøvning på særlige vilkår 

9) At prøven har fokus på kobling til deltagernes arbejdspraksis

10) At prøven understøtter deltagernes refleksionsproces

11) At prøven giver mulighed for afvikling både ved tilstedeværelse og online AMU forløb
4



FUHA ønsker prøver på udvalgets AMU-
uddannelser

• Der er udviklet prøve til de to nye uddannelser

• Der udvikles tillige prøve til:

”Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser” (3 dage)

• Kategorien er ”Skriftlige spørgsmål med åbne svar”
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