
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VEU udbudspolitik for NEXT i 2020 
Nærværende udbudspolitik er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriet ”Vejledning 

om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af Arbejdsmarkedsuddannelse” (udgivet i marts 

2019). 

 

Geografisk opland  

NEXT Uddannelse København (NEXT) har Region Hovedstaden samt Københavns og Frede-

riksberg kommuner som sit primære geografiske opland på områderne Administration, Ledelse, 

Arbejdets organisering ved produktion i industrien, Produktion og proces i procesindustrien, 

Produktion af medicinalprodukter, Anlægsarbejder, Etablering og pleje af grønne anlæg, Detail 

samt Produktion af medie og kommunikationsprodukter. 

Hovedstaden, Sjælland samt Lolland Falster m.m. er primært område på områderne Vagt, Stil-

lads, Ejendomsservice, Pleje af hud hår og negle, Maskin- og værktøjsområdet, Guld og sølv-

smedeområdet, Beton og montagebyggeri, Gulvlægning, Varmeteknisk område samt Viden og 

forretningsservice. 

Hele landet er opland på områderne Klargøring til tunnelkørsel samt Tandteknik. 

NEXT er i tæt samarbejde med andre erhvervsskoler i Storkøbenhavn og koordinerer sit udbud 

af AMU-uddannelser med disse for at sikre en så høj gennemførelsesgrad som muligt. Der er et 

særlig tæt samarbejde gennem RESTART med TEC og U/NORD. 

 

Forventet aktivitetsudvikling 

NEXT forventer en begrænset stigning i aktivitetsniveauet fra 2019 på VEU-området. Forvent-

ningerne bygger på: 

 Særlig indsats inden for dagsordenen formelt kompetenceløft med fokus på løftet fra 

ufaglært til faglært. 

 Fortsat aktivitet overfor ledige 

 Opdaterede udbudsmuligheder som følge af AMU-udbudsrunden  

 Øget tilpasning af udbuddet til specifikke branchers behov og ønsker 

 

Bevillingsmæssige prioriteringer  

NEXT vil prioritere, at udbuddet primært er rettet mod ufaglærte og faglærte dog således at an-

dre grupper kan deltage, prioriteringer omfatter: 

 Efteruddannelse til fastholdelse af beskæftigede 

 Uddannelse med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet 

 Uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders igangsatte/ønskede strategiske 

kompetenceudviklingsplaner 

 

 

 

 



 

 

Side 2 af 2 

Imødekommelse af arbejdsmarkedets behov (behovsvurdering) 

NEXT har et årelangt samarbejde med en lang række virksomheder i sit geografiske opland; 

dette suppleres med flg.: 

 Tæt dialog med virksomheder og offentlige institutioner i de lokale uddannelsesudvalg, 

det tværgående uddannelsesudvalg samt det rådgivende udvalg inden for togklargøring. 

 Opsøgende uddannelseskonsulenter. 

 Tæt samarbejde med regionens andre erhvervsskoler, der sikrer en systematisk indsam-

ling af uddannelsesbehov, og et udbud, der matcher dette. 

 Repræsentation i div. udvalg på såvel lokalt, regionalt og nationalt niveau. 

 

Indsatsområder 

 Særlig indsats inden for realkompetencevurdering og voksenvejledning 

 Aktivering, afklaring samt udbud af 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige 

 Efteruddannelse inden for Bygge og anlægsområdet 

 Efteruddannelse inden for Industri og produktion 

 Efteruddannelse inden for serviceområdet (frisør, kosmetiker, vagt og ejendomsservice) 

 Efteruddannelse inden for klargøring til tunnelkørsel 

 Efteruddannelse inden for det merkantile område (administration og detail) 

 Generelle kompetencer som Informationsteknologi, Ledelse, Projektledelse, Kvalitet og 

service 

 

Samarbejde med andre godkendte udbydere 

NEXT har et tæt samarbejde med en række andre udbydere inden for AMU/VEU-området, som 

vil medvirke til at sikre den optimale dækning og imødekommelse af efteruddannelsesbehovene 

i skolens geografiske opland: 

 Tæt samarbejde gennem RESTART med TEC og ESNORD 

 Anvendelse af private udbydere jf. NEXT’s udliciteringspolitik. 

 

Markedsføring 

NEXT anvender en række forskellige markedsføringstiltag over for AMU/EVE-målgruppen: 

 Udgivelse af kursusbrochure til beskæftigede og ledige, primært som E-avis. 

 Fag- og brancheblade herunder medlemsblade udgivet af såvel arbejdstager- og ar-

bejdsgiver organisationer. 

 Oversigt over udbudte AMU-uddannelser forefindes på skolens hjemmeside. Skolens 

udbud findes ydermere på www.efteruddannelse.dk, www.amukurs.dk, og www.voksen-

uddannelse.dk  

 Opsøgende uddannelseskonsulenter, som varetager kontakten til erhvervslivet i det geo-

grafiske opland. 

 Kampagner rettet mod virksomheder og interesseorganisationer i det geografiske op-

land. 

Uddybende spørgsmål til ovenstående bedes venligst rettet til sekretariatsleder Lars Remtoft på 

lar@nextkbh.dk 

 

http://www.voksenuddannelse.dk/
http://www.voksenuddannelse.dk/

