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Kompetencecenter – ERFA-gruppe – netværks-
dannelse – det er ord, der går igen, når det suc-
cesfulde samspil mellem AMU-Nordjylland og
områdets elektronikvirksomheder beskrives. Men
også centrets brede kursussortiment og evnen til
hurtigt og fleksibelt at ændre på udbuddet, når
der er ændringer i brugernes behov, er væsentlige
elementer i det succesfulde samspil.

Samspillet er analyseret i rapporten »Forbundne
Kar og Åbne Sind«, som i 2003 blev udarbejdet
for Undervisningsministeriet af CARMA ved
Aalborg Universitet. Selvom analysen altså tager
udgangspunkt i erfaringerne fra den nordjyske
elektronikbranche, er der megen inspiration at
hente i forfatternes »gode råd«. 

Det nye AMU-koncept trådt i kraft i 2004.
Konceptet fortsætter de senere års udlægning 
af ansvar og kompetencer fra centralt til lokalt
niveau. Dermed bliver det i endnu højere grad 
op til de lokale aktører at forvalte de offentlige
midler på en sådan måde, at uddannelserne er 
til gavn for den enkelte, for virksomhederne og
for arbejdsmarkedet. 

Denne forkortede udgave af CARMA’s rapport 
er især målrettet efteruddannelsesudvalgene og
skolernes bestyrelser, ledelser og lokale uddannel-
sesudvalg. Den vil forhåbentlig blive et godt ind-
spil til de strategiske drøftelser om, hvordan sam-
spillet mellem skoler, virksomheder og brancher
kan give brugerne den bedst mulige uddannelses-
indsats. 

Villy Hovard Pedersen
Uddannelsesdirektør

Oktober 2004 

Indspil til strategiske drøftelser
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Når vi i dag tænker på uddannelse, spiller virk-
somhedernes behov for at kvalificere medarbej-
dere en større og større rolle. Selvom arbejds-
markedsuddannelser altid har været yderst rele-
vante for virksomhederne, så har kvalificeringen
af ufaglærte og faglærte primært været begrun-
det med arbejdsmarkedsmæssige formål. Det
har været et helt centralt formål med det
offentligt finansierede voksen- og efteruddan-
nelsessystem at udjævne arbejdsmarkedets 
ubalancer gennem mobilitet. Mobilitet til for-
del for omstillinger i erhvervene og til fordel 
for den enkeltes mulighed for at skifte arbejde.
Dertil kommer, at opkvalificering af ufaglærte
til højere niveauer også har været en vigtig
funktion. 

Fokusering på virksomhederne er altså velkendt
på AMU-området. Alligevel er der i de senere
år rejst tvivl om, hvorvidt en endnu stærkere
fokusering på virksomhederne ville ændre
uddannelsernes karakter fra især at tilgodese
arbejdsmarkedsmæssige formål til især at sikre
kvalificeret arbejdskraft til de enkelte virksom-
heder. Altså en frygt for at AMU bevæger sig
fra at være et alment, offentligt gode til at blive
en form for offentlig støtte til virksomhederne.

Undersøgelsen af udviklingen på det nordjyske
arbejdsmarked har med stor kraft påvist, at kur-
serne i elektronikbranchen har været i stand til at
kombinere en stærk fokusering på virksomheder-
ne med arbejdsmarkedsmæssige uddannelsesfor-
mål. 

For det første bidrager arbejdsmarkedsuddannel-
serne til, at fremstillingsvirksomhed inden for
elektronikbranchen er blevet konkurrencedygtig.
På trods af massiv lønkonkurrence fra andre
lande, kan virksomhederne beskæftige timelønne-

Arbejdsmarkedsuddannelse 
tjener flere formål

Produktionschef, Nordjysk elektronikvirksomhed
Hvis vi ikke havde efteruddannelsessystemet i Aalborg,
så ville det kræve meget at få folk lært op – det ville
være en uoverskuelig situation. Fx så betyder det meget,
at vi ved, vores SMD-maskiner kun behøver to medar-
bejdere, hvorimod de ude østpå skal bruge fem medar-
bejdere. Det har noget med omkostninger at gøre. Hvis
vi skulle tage alle medarbejdere fra gaden, så kunne vi
ikke nøjes med to på SMD-linjen, så ville vi også skul-
le bruge fem medarbejdere. Hvis medarbejderne skulle
skoles her på virksomheden, så er det en meget stor
omkostning.«
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de og få overskud på bundlinjen – fordi de rigtige
kvalifikationer er tilstede. 

For det andet har arbejdsmarkedsuddannelserne
betydet, at beskæftigelsen i branchen er steget –
gennem både at uddanne jobskiftere og nyan-
komne til arbejdsmarkedet. Dette er sket i et
godt samarbejde med Arbejdsformidlingen, ofte
ved direkte at inddrage de virksomheder, der har
behov for at rekruttere nye medarbejdere.

For det tredje har det vist sig, at et vidt forgrenet
udbud af kurser på mange niveauer har givet
timelønnede muligheder for at vælge uddannel-
sesforløb, der hæver det formelle kompetenceni-
veau. Nogle gange for at blive en del af virksom-
hedernes kernemedarbejdere, andre gange for at

udnytte nedgangsperioder i branchen til videre
uddannelse.

De succesfulde erfaringer med at kvalificere time-
lønnede i den nordjyske elektronikindustri skyl-
des en aktiv udnyttelse af de gældende rammer
for at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse. Det er
lykkedes – gennem særlige organiseringsformer
og adfærdsmønstre – at opbygge et konstruktivt
samarbejde mellem især virksomhederne og
AMU-Nordjylland – i rapporten omtalt som »de
forbundne kar« – som alle deltagere betragter
som et plussumsspil. Der er tale om et netværk,
hvor åbne relationer – også kaldet »åbne sind« –
har vist sig at give gevinst til alle deltagere.
Krumtappen har været etableringen af et stærkt
kompetencecenter.
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Elektronikvirksomhederne fra Nordjylland bruger
flittigt det nordjyske AMU-system, og det er ikke
tilfældigt. Det hænger nøje sammen med det net-
værk, der igennem de seneste 10-15 år er blevet
skabt mellem virksomhederne og gruppen af fag-
lærere inden for elektronik ved AMU-Nord-
jylland. Omdrejningspunktet har været HYTEK
og ERFA-grupper.

Nordjylland har siden starten af 90’erne oplevet
en betydelig stigning i beskæftigelsen inden for
it-sektoren – dog med betydelige udsving.
Væksten har været hjulpet på vej af en årelang
opkvalificering af ufaglærte inden for elektronik-
branchen – et resultat af samspillet mellem elek-
tronikvirksomhederne og faglærerne inden for
elektronik. 

Kompetencecentret HYTEK
HYTEK er en kompetenceenhed, der blev opret-
tet under AMU-Nordjylland i 1987. HYTEK’s
ydelser består af rådgivning, udvikling, forskning
og afholdelse af kurser for mellemledere og pro-
duktionsansvarlige. Samtlige opgaver, som
HYTEK varetager for de forskellige virksomheder
i elektronikbranchen, udføres under tavsheds-
pligt. Det giver mulighed for at udveksle fortroli-

ge informationer i forbindelse med udførelsen af
opgaver. 

HYTEK har oparbejdet en position, der har givet
enheden førertrøjen på i forhold til at kunne sige
noget om såvel den teknologiske som den
arbejdsorganisatoriske udvikling i branchen. For
AMU-Nordjylland indebærer det, at man yderli-
gere har kunnet være på forkant med udviklingen
af de ordinære arbejdsmarkedsuddannelser inden

Kompetencecentre som platform 
for vækst og image

Produktionschef, Nordjysk elektronikvirksomhed
»Kontakten startede engang i 1980’erne, hvor de var
AMU-lærere. Dengang kom de i praktik på diverse
elektronikvirksomheder og fik på den måde indblik i,
hvordan maskinerne arbejdede. Derefter har de lige så
stille fået opgaver og udstyr og derfra fået oparbejdet en
unik viden, som ligefrem har ført dem teknisk foran.
Selvom jeg har skiftet arbejdsplads nogle gange, har jeg
hele tiden haft kontakt til den samme person i
HYTEK – vi er igen Tordenskjolds soldater. Vi møder
hinanden, selvom vi er repræsentant for en anden
virksomhed, men vi skal jo alle samme sted hen – så
netværket brydes ikke, så længe man er inden for elek-
tronikindustrien. …Vi kunne ikke undvære HYTEK.«
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for elektronikområdet. Således optræder der i
kraft af HYTEK’s førerposition et mærkbart spin
off til resten af AMU-Nordjylland. 

Det betyder, at der i branchen har bredt sig en
overbevisning om, at man i kraft af HYTEK’s
vidensbase kan forvente at få de mest opdaterede
uddannelser, der findes inden for branchen.
HYTEK har altså en stor betydning for, at elek-
tronikvirksomhederne anvender AMU-Nord-
jylland, fordi HYTEK har forstærket virksom-
hedernes viden om og respekt for AMU’s teknisk-
faglige kvalitet. 

ERFA-grupper
Samtidig med udviklingen af HYTEK har AMU-
centret opbygget ERFA-grupper, som omfatter
elektronikvirksomheder og medarbejdere fra
HYTEK og AMU-afdelingen for elektronikkur-
ser. Dagsordenen ved møderne i ERFA-grupper-
ne er mangfoldig. 

For det første sker der en betydelig udveksling 
af informationer om udviklinger i teknologien,
arbejdsorganiseringen og markedet. Det opfattes
som et fælles anliggende at spore de nye udviklin-
ger. AMU-medarbejderne informerer om udvik-
lingen på kursusområdet, og om nye, udækkede
uddannelsesbehov. 

For det andet diskuteres der kursusafvikling 
og pædagogik. En stor del af målgruppen for
AMU-uddannelserne er fastlåste i bestemte 
jobsituationer og kan være frygtsomme over 
for forandringer. Der er også mange, der har
begrænset motivation for at efteruddanne sig,
bl.a. af frygt for at gå ind ad døren til en uddan-
nelsesinstitution. De kan virke uddannelses-
fremmede. 

For det tredje er ERFA-gruppen et forum for
diskussion af vilkår for medarbejderuddannelse.
Man diskuterer ønsker til ny lovgivning og ikke
mindst, hvilke følger der er af ny lovgivning. 

For det fjerde udnyttes den tætte dialog til at
tale om virksomhedernes beskæftigelsessituation.
Skal en af virksomhederne afskedige medarbej-
dere, drøftes det, om andre virksomheder med
vækst vil ansætte de overtallige medarbejdere.
Skal der udvides, drøftes mulighederne for, om
AMU-centret kan støtte ved at udvide uddan-
nelseskapaciteten.

Personaleansvarlig, Nordjysk elektronikvirksomhed
»Jeg kan se, at det, som HYTEK gør, smitter af på
AMU, og det er også derfor, at vi ved, at det, som
AMU leverer, er kvalitetsvarer. HYTEK er en vigtig
betingelse for at kunne lave gode AMU-elektronikkur-
ser, og HYTEK bliver jo desuden brugt af udenlandske
virksomheder.«
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I disse ERFA-grupper er der således op gennem
årene opbygget et unikt forhold baseret på gensi-
dig tillid og respekt, hvor parterne opsøger hin-
anden både i medgang og modgang og er parate
til at give klare meldinger om deres situation.

Alt i alt har det vist sig, at et kompetencecenter,
der består af både ordinære arbejdsmarkedsud-
dannelser og en rådgivnings-, udviklings-, forsk-
nings- og kursusenhed som HYTEK, bidrager til
at udvikle og understøtte tætte dialoger mellem
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
HYTEK har således været en vigtig forudsætning
for, at det er lykkedes at gøre AMU-Nordjylland
til formentlig det stærkeste kompetencecenter på
landsplan inden for elektronikbranchens arbejds-
markedsuddannelser.

»ERFA bruges især til at beskrive udviklingen fx vedr.
blyfri lodning. AMU er gode til at fange signaler i
industrien. Blyfri lodning er man jo ikke engang gået i
gang med i de små og mellemstore virksomheder, men
AMU har trods alt fået stablet et kursus på benene og
appellerer til, at dem, der skal til at montere print, får
sendt nogle medarbejdere af sted for at prøve det, så de
kan se forskellen. Selv om virksomhederne i ERFA-

gruppen i princippet arbejder inden for forskellige
områder, foregår der alligevel en stor form for sparring,
idet man hører om, hvad det er, de andres kunder
efterspørger. Man får nogle impulser udefra også om op-
og nedperioder. Hvad er tendensen ved kunderne osv.
… vi vil være meget ked af det, hvis vi skulle undvære
AMU. Det tætte samarbejde betyder så meget, man
kender dem, og de er så behjælpelige.«

Produktionskoordinator, Nordjysk elektronikvirksomhed
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Klare fordele ved intens netværks-
dannelse mellem virksomhederne 
og et kompetencecenter

• Virksomhedernes forudsætninger for at lave 
robust uddannelsesplanlægning styrkes. Her 
tænkes på virksomhedernes muligheder for 
kvantitativ planlægning relativt langt frem i 
tiden. Men her tænkes lige så meget på virk-
somhedernes muligheder for kvalitativ planlæg-
ning – både i kraft af virksomhedernes nøje 
kendskab til arbejdsmarkedsuddannelsernes 
aktuelle indhold og i kraft af virksomhedernes 
viden om og indflydelse på, hvad der måtte 
komme af uddannelser i fremtiden.

• AMU-udbyderes muligheder for at kunne 
udvise fleksibilitet styrkes. Her tænkes på, at 
AMU-udbyderen via ERFA-gruppen får god 
indsigt i virksomhedernes måde at anvende 
produktionsudstyr. Men AMU-udbyderen 
opnår også indsigt i virksomhedernes persona-
le- og uddannelsesplanlægning og travlheds-
perioder og får dermed en solid indsigt i, 
hvilke og hvor mange kurser der kan forventes 
at blive efterspurgt – og hvornår. 

Gode råd

• Undersøgelsen har vist, at et kompetencecenter 
skal hvile på en koncentration af indsatser, 
ressourcer og knowhow inden for branchen og 
på skolen. Kompetencecentre skal ikke nødven-
digvis være landsdækkende, men de skal place-
res på skoler med et virksomhedsopland inden 
for branchen, der giver tilstrækkeligt kursus-
volumen, og hvor beskæftigelsen i virksom-
hederne dækker de vigtigste teknologiske og 
arbejdsorganisatoriske udviklingstrends i bran-
chen. 

• Det anbefales, at alle efteruddannelsesudvalg 
afsøger, hvilke brancher og regioner der har de 
bedste forudsætninger for at kunne opnå status 
som kompetencecentre. En sådan afsøgning 
kan med fordel inddrage gennemarbejdede 
input fra skolerne – fra skoleledelser, lokale 
uddannelsesudvalg og skolebestyrelser. 
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Virksomheder inden for elektronikindustrien kan
have næsten samme produktionsapparat og
samme produktionsteknik, men meget forskellige
kvalifikationskrav og dermed uddannelsesbehov.
Hver virksomhed har sin egen uddannelseskultur
og står i sin egen særlige forretningssituation og
bruger derfor AMU’s elektronikuddannelser i for-
hold til sin egen personalepolitik og udviklings-
strategi. 

AMU-Nordjylland kan opfylde de meget forskel-
lige behov for kursusudbud inden for elektronik-
branchen, fordi det teknisk-faglige kursusudbud
findes på tre forskellige niveauer: A-, B- og C-
niveau. Samtidig kan skolen udbyde en bred vifte
af holdningsdannende kurser. 

A-, B- og C-kurser
• Kategori A-kurser opfylder grundlæggende
kvalifikationskrav til nye medarbejdere og kan
indgå i oplæringsprogrammer for almindelige
operatører. Elektronikkurser på niveau A dækker
kvalifikationskravet til et job, hvor der findes én
veldefineret måde at udføre arbejdsopgaven på.
Udførelsen indlæres ved instruktion eller efterlig-
ning, og efter nogen øvelse bliver udførelsen
»automatiseret« og refleksagtig og uden nogen

form for bevidst tankemæssig styring. Men det
kan tage lang tid og være svært at opnå øvelsen.

• Kategori B-kurser uddyber øvede operatørers
færdigheder, så de kan varetage mere avancerede
og omstillingskrævende jobfunktioner.
Elektronikkurser på niveau B dækker kvalifikati-
onskrav til et job, hvor det er et krav, at medar-
bejderen kan reagere på signaler – fx en maskines
lyd – på baggrund af kendskab til lignende situa-
tioner og fast indarbejdede vurderingsmønstre.
Reaktionen forudsætter, at medarbejderen har
fået en grundlæggende forståelse af samspillet
mellem forskellige materialer og arbejdsredskaber
på feltet – altså »hvis det-og-det – så gør jeg det-
og-det«. Medarbejderen skal altså have paratviden
om fx teknik, materialer, bearbejdning og værktøj
og skal kunne vælge mellem kendte muligheder.
Der kræves ikke selvstændig analyse eller nye
fremgangsmåder. Dette trin omfatter desuden
kommunikationsevne og organisationskendskab.

• Kategori C-kurser kvalificerer til mere specia-
liserede og krævende jobfunktioner og kan give
brede og høje kvalifikationer, så medarbejderen
kan indgå i en fleksibel kernearbejdsstyrke. Disse
kvalifikationer bliver relevante i situationer, som

Det brede kursussortiment



ikke i forvejen er kendte, og hvor de kendte
handlemåder og spilleregler ikke rækker. Her 
er der brug for at kombinere viden fra forskel-
lige områder og for at eksperimentere og ana-
lysere – kvalifikationer, som bliver ønskelige,
når der skal arbejdes med nye materialer og
bearbejdningsmetoder, eller når der opstår 
fejl eller nye arbejdssituationer i arbejdsfor-
løbet.

Udbudet af kurser i elektronikbranchen inde-
holder alle tre niveauer og leverer dermed forud-
sætningen for en tæt matchning mellem uddan-
nelsesudbud og kvalifikationsudvikling i virk-
somhederne. Matchningen understøtter samti-
dig netværksdannelsen mellem virksomhederne
og AMU-Nordjylland, fordi der via det differen-
tierede kursusudbud oparbejdes en særdeles
stærk vekselvirkning mellem efterspørgsel og
udbud.

Stabilt volumen i efteruddannelserne 
I den nordjyske elektronikindustri kan der tales
om en slags symbiose mellem efterspørgsel og
udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne. Der er en
gensidig afhængighed af at få tilvejebragt et til-
strækkeligt og nogenlunde stabilt volumen i efter-
uddannelserne, samtidig med at kurserne skal være
af høj kvalitet. 

Det tyder på, at der er sammenhæng mellem bran-
chens op- og nedgange og den type kurser, virk-
somhederne efterspørger. 

Når virksomhederne afgiver varsler om aktivitet-
snedgang, så kan AMU-centret med stor sikkerhed
regne med, at behovet for kurser på niveau A vil
falde. Samtidig vil virksomhederne efterspørge
kurser på niveau B og C, dels for at undgå afskedi-
gelser, dels for at opkvalificere kernemedarbejdere.
Ved nedgang i aktiviteten i virksomhederne stiger
efterspørgslen altså efter kurser på B- og C-niveau. 

Når virksomhederne varsler aktivitetsfremgang,
får de behov for at rekruttere nye medarbejdere –
derfor øges behovet for kurser på niveau A. Men
når der er fremgang og stor aktivitet, så kan virk-
somhederne dårligt undvære de kvalificerede
medarbejdere i produktionen. Derfor afmeldes
eller udskydes deltagelse i B- og C-kurser ved
opgang i virksomhedernes aktivitet. 

Niveau A-kurserne kan dermed betegnes cykliske
– behovet går opad, når konjunkturen går opad,
og nedad, når konjunkturen går nedad. Derimod
er kurserne på B- og C-niveau anticykliske – deres
volumen svinger i modsat retning af udviklingen i
konjunkturerne. Forholdet er illustreret med sim-
ple kurver i figuren:

12
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Denne overordnede sammenhæng fortæller, at
arbejdsmarkedsuddannelserne netop fungerer
som element i virksomhedernes personalepolitik.
De kan have en meget stærk rolle i rekrutterings-
situationer, og de kan fungere som en fastholdel-
ses- eller udviklingsfaktor for medarbejdere, der
tilhører – eller er på vej til det – gruppen af ker-
nemedarbejdere. 

Endelig kan AMU-uddannelse spille en vigtig rolle
i afviklingssituationer, hvor uddannelserne kan
tjene fremadrettede formål. Enten ved at oprethol-
de en pulje af kvalificerede medarbejdere, som
umiddelbart kan træde ind igen ved stigende
beskæftigelse eller ved at klæde fyrede medarbejde-
re bedre på til at søge nye job på arbejdsmarkedet. 

Lærerkræfterne

Udvikling af kurser med god kvalitet på både A-
og B- og C-niveau kræver, at lærerne/udviklerne
har et solidt indblik i udviklingen i teknologi og
arbejdsorganisering, så de løbende kan analysere
udviklingen i kvalifikationsbehovene og udviklin-
gen på det relevante delarbejdsmarked. Hvis alle
lærerne kan undervise på alle tre niveauer, 
så kan AMU-systemet smidigt håndtere både 
op- og nedgange på arbejdsmarkedet. 

I AMU-Nordjylland har det været en vigtig for-
udsætning for centrets handlekompetence, at de
menige medarbejdere har haft en udstrakt selvbe-
stemmelse i deres kontakter med virksomheder-
ne, i deres dispositionsmuligheder i forbindelse
med udstyrsanskaffelser og i deres relationer til
efteruddannelsesudvalget. Det har også været
afgørende, at der har været en handlekraftig
team-spirit. Den har bl.a. været stimuleret af, at
der ikke er en arbejdsdeling mellem konsulent-
og underviserfunktioner. 

I AMU/HYTEK-staben har alle haft både udvik-
lings-, formidlings- og undervisningsopgaver, og
alle har følt, at der er tale om spændende og
udfordrende arbejdsopgaver, der gør en forskel.
Det har medvirket til at sikre lærerkompetencer
til at håndtere udsvingene i efterspørgslen efter
kurser på A-, B- og C-niveau.

Figur 1: Illustration af sammenhæng mellem 
beskæftigelsesudvikling og kursusaktivitet

Beskæftigelses-
niveau

AMU-
aktivitetsniveau

AMU-kurser på
B- og C-niveau

Beskæftigelses-
niveau

AMU-kurser
på A-niveau

Tid
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Klare fordele ved et bredt 
AMU-kursusudbud

• Et differentieret uddannelsesudbud matcher 
variationen i virksomhedernes anvendelse af 
medarbejderuddannelse. 

• Tilstedeværelsen af kurser på både A-, B- og 
C-niveau er en forudsætning for, at kursus-
aktiviteten medvirker til at udjævne udsvingene 
i konjunkturerne og medvirker dermed til at 
stabilisere personalepolitikken i virksomhederne.

• Kursusudbudet som stabiliserende faktor gav-
ner også uddannelsesinstitutionerne. Det sætter
institutionerne i stand til at planlægge udbud-
det af kursusprofiler og kursusaktivitet i for-
hold til udsving i beskæftigelsen, så institutio-
nerne kan have en ret stabil udnyttelse af 
kapaciteten. 

• Kursusaktivitet på A-niveau bidrager i bran-
chen som helhed til at danne en pulje af mulige
medarbejdere, når der er opgang i branchen. 
Virksomhederne kan således rekruttere medar-
bejdere med »forhånds«-kvalifikationer, der 
sikrer, at de ved, hvad arbejdet består i, og kun 
behøver kortvarig optræning i virksomhedens 
specifikke jobfunktioner.

• Eksistensen af kurser på B- og C-niveau åbner 
for medarbejdernes opkvalificering og karriere-
udvikling i virksomheden eller andre steder på 
arbejdsmarkedet. B- og C-kurser kan samtidig 
sikre, at virksomhederne kan fastholde og 
udvikle kernemedarbejdere i perioder med stag-
nation.

• Skoler med kompetencecentre og et vidt for-
grenet kursusudbud på alle niveauer får en 
større aktivitet og styrker dermed muligheden 
for at fastholde og udvikle gode lærerkræfter.

Gode råd
• Det anbefales, at efteruddannelsesudvalg, lokale

uddannelsesansvarlige og ministerium løbende 
sørger for, at der er en bred palet af ajourførte 
kurser – bl.a. baseret på input fra branchens 
kompetencecentre. Et bredt kursusudbud, som 
kan føre til kompetenceudvikling og omstil-
lingsevne hos medarbejderne, er forudsætning-
en for, at virksomhederne kan ændre arbejds-
organisering. Et bredt kursusudbud er også 
forudsætningen for, at udbuddet af kurser kan 
tilpasses konjunkturerne, så lav aktivitet kan 
anvendes til kompetenceløft. Endelig er et 
bredt udbud af kurser vigtigt for, at kurserne 
kan anvendes i en aktiv beskæftigelsespolitik. 



• Det anbefales, at næsten hele lærerstaben er i 
tæt dialog med virksomheder inden for bran-
chen og er i stand til at undervise i kurser på 
både A- og B- og C-niveau. En løbende udvik-
ling af de forskellige kursusniveauer forudsæt-
ter, at lærerne er velorienterede om både tekni-
ske, arbejdsorganisatoriske og markedsmæssige 
udviklingstendenser i virksomhederne.  

• Det anbefales, at skoleledelserne i vidt omfang 
delegerer beslutningsmyndighed til de udføren-
de medarbejdere i et kompetencecenter, her-
under giver medarbejderne mulighed for at 
disponere over udstyrsanskaffelser og arbejdstid 
og for at samarbejde direkte med netværkskon-
takterne. Dette anses for en af de væsentlige 
rammebetingelser for at udvikle et velfunge-
rende kompetencecenter.

• Det anbefales, at skoleledelserne støtter udvik-
lingen af en stærk faglig, samarbejdsorienteret 
kompetence i lærerstaben og giver medarbej-
derne gode incitamenter. 

• Det anbefales, at skolelederne sikrer et genera-
tionsskifte i netværkene. Det tager tid at op-
bygge tillidsfulde relationer, og derfor bør der 
løbende inddrages nye lærerkræfter for at sikre 
kontinuiteten.



Kompetencecenter som netværkscentrum
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Virksomhederne i den nordjyske elektronikindu-
stri har gjort brug af en velfungerende servicering
med arbejdsmarkedsuddannelse og andre ydelser.
AMU-Nordjylland har med sin særlige HYTEK-
konstruktion været krumtap i et vidtforgrenet
uddannelsesnetværk. 

Virksomhederne
Den særlige tilgang til at drive en offentlig institu-
tion i særdeles tæt samspil med virksomhederne
har været udslagsgivende. Den professionelle ad-

færd ligger i, at man gennem dialogen med virk-
somhederne kommer ind til kernen af deres behov,
samtidig med at man varetager de samfundsmæs-
sige forpligtelser, der følger af at være del af et nati-
onalt, brancherettet uddannelsessystem med ansvar
for uddannelse af ufaglærte og faglærte.

AMU-Nordjyllands relation til virksomhederne
udgør den første af tre primære relationer i net-
værket. Figuren viser, hvem der deltager i det
nordjyske AMU-uddannelsesnetværk:

Undervisningsministeriet
(Arbejdsmarkedsstyrelsen indtil 2001)

Amtskommuner

Kommuner

AMU-Nordjylland
HYTEK

Virksomheder Teknisk skole Fagforeninger

Arbejdsformidlinger

Efteruddannelsesudvalg

Figur 2: Det nordjyske AMU-uddannelsesnetværk inden for elektronikindustrien

Anm.: Fuldt optrukket linie angiver de primære netværksrelationer.
Stiplet linie angiver de sekundære netværksrelationer
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Efteruddannelsesudvalg
Den anden primære netværksrelation for AMU-
Nordjylland går til efteruddannelsesudvalget, som
har understøttet udviklingen af elektronikuddan-
nelserne i Nordjylland ganske kraftigt. Det er bl.a.
sket ved at understøtte ansøgninger til ministeriet
om udstyrsanskaffelser og udbudsplacering og gen-
nem placeringen af udviklingsopgaver.

Det er væsentligt at fremhæve dette nationale ele-
ment i netværket, fordi støtten fra centralt hold
har været en afgørende faktor for de gode udvik-
lingsbetingelser i AMU-Nordjylland. Samtidig er
både udvalgene og ministeriet afhængige af et
aktivt medspil fra kompetente lokale kræfter for at
kunne prioritere den landsdækkende brancherette-
de uddannelsesindsats. Efteruddannelsesudvalgets
deltagelse i netværket er dermed blevet et omdrej-
ningspunkt – efteruddannelsesudvalget og ministe-
riet har bidraget med ressourcer og opgaver og har
til gengæld opnået konkret indsigt i og viden om
virksomheds- og kursusudviklinger.
Efteruddannelsesudvalgets medlemmer og sekreta-
riat og ministeriets embedsmænd har været i stand
til at knytte tætte, tillidsfulde kontakter til
Aalborg-miljøet. Det har haft afgørende indvirk-
ning på opbygningen af kompetencecentret.

Arbejdsformidlingen
AMU-Nordjyllands tredje primære netværksrelati-
on går til AF. Generelt har AF som jobformidler
en ret yderlig placering i elektronikvirksomheder-

nes øjne, men det er ikke det samme som, at AF er
ude af billedet. Tværtimod findes der tætte samar-
bejdsrelationer mellem AMU-centret og AF om
visitering af ledige til grundkurserne. AF og AMU
samarbejder om lediges kompetenceafklaring via
gennemførelse af de såkaldte IKA-kurser. Her
introduceres der nærmere til branchen og til de
krav, der stilles til medarbejderne. 

AMU-grundkurserne har altså en vigtig funktion,
når virksomhederne skal rekruttere nye medarbej-
dere til jobfunktioner, der i dag stiller højere kvali-
fikationskrav ved ansættelsen. 

Mange af de ansatte kursister fortæller, at AMU-
kurserne – ofte på opfordring fra AF – har været
adgangsbilletten til deres nuværende job. De for-
tæller også, at kursusdeltagelsen opfattes som et

Produktionschef, Nordjysk elektronikvirksomhed
»Vi har ikke ret meget samarbejde med AF. Vi har
haft nogle uheldige oplevelser, hvor profilerne har ramt
helt ved siden af. Nu har vi jo heller ingen problemer
med at rekruttere selv. Men siden slutningen af
1990’erne har vi i stedet taget kontakt til elektronik-
afdelingen på AMU og bedt dem om at give os et praj,
når de har kvalificerede folk færdige og nogle emner,
som faglærerne ved, vi kan bruge. Lærerne kender os så
godt, og så kan de finde nogle profiler, som så kan
komme i praktik, og på den måde får vi set hinanden
an. På den måde har vi da fået ansat nogle stykker.«
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middel til at fastholde jobbet, hvis der er
nedskæringer i vente. Snævre kvalifikationer – og
dermed lav fleksibilitet – er på mange arbejdsplad-
ser i branchen et væsentligt kriterium for afskedi-
gelse. Der er også ansatte, der siger, at de er sendt
på kurser af virksomheden som led i en udskilning

af, hvem der skal fastholdes som fremtidige kerne-
medarbejdere. Disse beretninger fortæller om,
hvordan kursusdeltagelse i nogle tilfælde officielt er
kommet på tale som led i et medarbejderudvik-
lingsprojekt, men alligevel af de pågældende kursi-
ster opleves i skyggen af et ledighedsspøgelse.

Klare fordele ved et stærkt 
netværkscentrum

• AMU-udbydernes rolle som netværkscentrum 
muliggør pleje af såvel primære som sekundære 
netværksrelationer mellem lokale aktører og 
muliggør koordinering af indsatser.

• AMU-udbydernes rolle som netværkscentrum 
muliggør et forpligtende virksomhedsengagement.

• AMU-uddannelser bidrager inden for elektronik-
industrien på afgørende vis – bl.a. via AF – til at 
fremme ufaglærtes integration og mobilitet på 
arbejdsmarkedet. 

• AMU-udbydernes rolle som netværkscentrum 
muliggør koordinering af lokale behov og natio-
nale initiativer.

Gode råd
• Virksomheder, der går aktivt ind i uddannelses-

planlægning, vil være bedre stillet med hensyn til 
at få de rette uddannelser på rette tidspunkt. Der 
skal ikke nødvendigvis være præcise angivelser af, 
hvor mange personer fra forskellige medarbejder-

grupper, der skal tilmeldes kurserne, men et godt 
overblik over hvilke kvalifikationer de ansatte 
har – og hvilke det er ønskeligt, at de får fremover. 

• Virksomheder, der går aktivt ind i ERFA-grup-
per og har tætte og direkte kontakter med lærer-
kræfter, er med til at sætte skolerne i stand til i 
tide at tilpasse balancen mellem kurser på forskel-
ligt niveau og med forskelligt indhold. 

• Skoleledelser, skolebestyrelser og lokale uddan-
nelsesudvalg bør gennem dialogen etablere »åbne 
sind« hos de deltagende aktører. Netværksaktør-
erne skal således have tiltro til, at alle har gavn af 
et tillidsfuldt samarbejde. Et centralt element er 
viljen til at afstå fra umiddelbare fordele i forvent-
ning om langsigtet gevinst. 

• Skoleledelser, lokale uddannelsesudvalg og skole-
bestyrelser bør foretage en samlet strategisk sats-
ning, når de beslutter sig for at skabe et kompe-
tencecenter. Evnen til at være netværkscentrum 
bygger på institutionens professionelle kompetencer
og medarbejdernes engagement.  
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Afhængighed, vilje og adfærd gør udslaget

Den nordjyske analyse har vist, at det tætte 
samspil mellem efterspørgsel og udbud af ud-
dannelser samt dannelsen af et uddannelsesnet-
værk har fået kød og blod gennem en lang
række aktørers samvirke. Aktørerne har befun-
det sig mere eller mindre tæt på netværkets cen-
trum, HYTEK/AMU-konstellationen, alt efter
hvor central en position de har indtaget i for-
hold til sagens kerne, nemlig uddannelse af de
ufaglærte i den nordjyske elektronikindustri.
Men det gælder for dem alle, at der er arbejdet
med viljen til at give for at kunne tage.

Der er demonstreret, hvad der er det centrale for
et netværks eksistensberettigelse og fungeren –
nemlig at det giver ressourcegevinster til alle del-
tagere. Meget tyder på, at en række aktører et
langt stykke hen ad vejen deltager i processen,
ikke bare ud fra en klar forestilling om afhæn-
gighed og nødvendighed, men også ud fra en fri,
positiv egeninteresse.

Men handling og selviscenesættelse er påkrævet
– aktivering af plussumsspil forudsætter, at
AMU-udbyderne vælger at indtage rollen som
uddannelsesnetværkets centrale aktør med kom-
petencecentre som den afgørende rygrad. 



Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie
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2004:

Nr. 1-2004: Forskellighed som ressource - 
undervisning i det flerkulturelle læringsrum 
– i de gymnasiale uddannelser og avu (internet-
publikation) (Gymnasiale uddannelser og avu)

Nr. 2-2004: Fremtidens uddannelser. Den ny
faglighed og dens forudsætninger (UVM 6-294)
(Uddannelsesområderne)

Nr. 3-2004: Bæredygtig udvikling – uddannelse
(UVM 12-101) (Uddannelsesområderne)
– Publikationen er ikke udkommet

Nr. 4-2004: Elevplan i praksis – erfaringer og
perspektiver (UVM 7-362) (Erhvervsfaglige
uddannelser)

Nr. 5-2004: OECD-rapport om grundskolen i
Danmark – 2004 (UVM 5-453) (Grundskolen)

Nr. 6-2004: Det er aldrig for sent – om under-
visning af unge sent ankomne i ungdomsskolen
(UVM 5-454) (Ungdomsskolen)

Nr. 7-2004: Tidlig indsats – småbørns sprog- og
begrebsudvikling med fokus på tværfagligt samar-
bejde og forældreinddragelse (UVM 5-456)
(Grundskolen)

Nr. 8-2004: Parternes nye roller i det nye AMU
– oplæg til inspiration og drøftelse (internetpub-
likation) (Arbejdsmarkedsuddannelser)

Nr. 9-2004: Lokalt samspil om amu – inspiration
til strategiske drøftelser (UVM 0177) (Arbejds-
markedsuddannelser)

Mange af publikationerne kan købes hos Under-
visningsministeriets forlag eller hos boghandlere.
Andre publikationer kan rekvireres mod betaling 
af et ekspeditionsgebyr.

På UVM’s websted – på adressen:
http://www.uvm.dk/katindek.htm - findes en over-
sigt over hæfter i Uddannelsesstyrelsens publikations-
serier udgivet i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003.
En del af disse kan stadig bestilles.

I denne serie udsender Uddannelsesstyrelsen publikationer om generelle eller mere specifikke aktuelle
emner. Formålet er at skabe debat og inspirere til udvikling i uddannelserne. I 2003 og 2004 er
følgende udkommet eller under udgivelse i serien:



Det nye AMU-koncept fra 2004 betyder udlægning af
ansvar og kompetencer fra centralt til lokalt niveau.
Det er i høj grad op til de lokale aktører at forvalte de
offentlige midler, så arbejdsmarkedsuddannelserne er
til gavn for både den enkelte, virksomhederne og
arbejdsmarkedet.

Dette hæfte henvender sig især til efteruddannelsesud-
valgene, skolernes bestyrelser og ledelser samt de lokale
uddannelsesudvalg.

Hæftet giver indspil til de strategiske drøftelser i disse
fora om samspillet mellem skoler, virksomheder og
brancher med den bedst mulige uddannelsesindsats for
brugerne som mål.


