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Nummer: 2769 
Titel: Individuel kompetencevurdering i AMU 
Kort titel: IKV i AMU 
Status: GOD 
Godkendelsesperiode: 15-06-2007 og fremefter 
 
 

Beskrivelse af jobområdet 
 
Definition af jobområdet 
 
Denne FKB er oprettet udelukkende for at kunne administrere programmet IKV i AMU og aktiviteten 
Vurdering af basale færdigheder. 
 
IKV i AMU: 
 
IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives udelukkende 
på lov- og bekendtgørelsesniveau. 
 
Af samme administrative årsager beskrives IKV i AMU i to mål hhv. mål nr. 40080 Individuel 
kompetencevurdering i AMU og mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I, som er 
tilknyttet denne FKB under “tilknyttede uddannelsesmål”, selv om de to mål: 
 
- ikke er uddannelsesmål, dvs. arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i optaget i FKB, 
- er ens, bortset fra mht. målgruppe og varighed.Individuel kompetencevurdering i AMU. 
 
IKV i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes 
viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og 
efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender 
deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-
uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor. 
 
En uddannelsesinstitution kan gennemføre IKV i AMU i forhold til de arbejdsmarkedsuddannelser og 
enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, som uddannelsesinstitutionen er godkendt til at 
udbyde. 
 
Der kan ikke søges om selvstændig godkendelse til at udbyde IKV i AMU.   
 
IKV i AMU må ikke udliciteres. 
 
Vurdering af basale færdigheder: 
 
Af administrative årsager beskrives desuden aktiviteten Vurdering af basale færdigheder i mål nr. 40131, 
som også er tilknyttet denne FKB under “tilknyttede uddannelsesmål”, selv om Vurdering af basale 
færdigheder: 
 
- ikke er et uddannelsesmål, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB. 
- ikke hører under programmet IKV i AMU, men er en selvstændig aktivitet, der kan gennemføres i 
AMU-undervisningen eller i tilknytning hertil eller i et IKV-forløb eller i tilknytning hertil. 
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Der kan ikke søges om selvstændig godkendelse til at udbyde Vurdering af basale færdigheder.   
 
Vurdering af basale færdigheder må ikke udliciteres. 
 
For en nærmere beskrivelse af Individuel kompetencevurdering i AMU (IKV i AMU) og Vurdering af 
basale færdigheder henvises til: 
 
- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, herunder ved 
lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område 
(Udbygning af anerkendelse af realkompetencerpå voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.) 
 
- Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer. 
 
 
 
Typiske arbejdspladser inden for jobområdet 
 
Se under “Definition af jobområdet”.  
 
Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet 
 
Se under “Definition af jobområdet“.  
 
Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet 
 
Se under “Definition af jobområdet”. 
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Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 
 
Se under "Definition af jobområdet". 
 
Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet 
 
 
 
Teknologi og arbejdsorganisering 
 
 
 
Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav 
 
 
 
Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet 
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Aktuelt tilkoblede mål 

 
Niveau kan angives ved enkeltfag. 
 

Nummer, niveau og titel EUU Varighed 
i dage 

 Tilknyttet i perioden 

25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne AP 5,0  01-01-2017 og fremefter 
40080 Individuel kompetencevurdering i AMU AT 5,0  03-07-2007 og fremefter 
40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I AT 10,0  03-07-2007 og fremefter 
40131 Vurdering af basale færdigheder AT 0,3  18-07-2007 og fremefter 
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2,0  01-01-2018 og fremefter 
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 5,0  29-06-2017 og fremefter 

 


