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1. Formål 

SOSU Fyn udbyder en række kurser under lov om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som 

primært har til formål at  

 bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i 

overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre 

kompetenceudvikling 

 medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i 

overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 

 give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den 

personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel 

kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. 

Ud over AMU-kurser udbyder SOSU Fyn’s efter- og videreuddannelsesenhed 

Akademiuddannelse og kurser som indtægtsdækket virksomhed (IDV). 

 

2. Dækningsområde 

SOSU Fyn udbyder erhvervsrettet efter- og videreuddannelse på voksenområdet inden for 

det sociale, sundhedsfaglige, pædagogiske og psykiatriske område, primært på Fyn og 

omkringliggende øer. Fra 2019 ophører den bundne geografiske dækning, og AMU-kurser 

sendes i åbent udbud. Det giver øget konkurrence men også mulighed for at udbyde 

landsdækkende kurser.  

 

3. Strategiske indsatser 

SOSU Fyn skal være arbejdsgivernes foretrukne udbyder af kompetenceudvikling inden for 

det social- og sundhedsfaglige, pædagogiske og psykiatriske område. Derfor skal SOSU 

Fyn’s efter- og videreuddannelsesenhed: 

 have de mest kompetente, engagerede og erfarne undervisere, og afsættet skal 

altid være, at vi er på forkant med den nyeste viden, både teoretisk og praktisk 

 prioritere en tæt dialog med aftagerne mhp. at sikre, at alle skræddersyede kurser 

er målrettet arbejdspladsens konkrete kerneydelser 

 fortsat have fokus på at udvikle nye AMU-kurser i samarbejde med Epos og andre 

aktører og fastholde og udvide bredden i udbuddet – fra kompetenceudvikling af 

ledige ufaglærte til akademiuddannelser 

 synliggøre vores kvalitet og effekt, herunder vores høje aktivitet (ca. 3.000 

kursister årligt) og evalueringer af AMU- og IDV-kurser, der viser høj og stadig 

stigende tilfredshed (generel score i ”vis kvalitet” steg fra 8,5 i 2017 til 9,2 i 2018 mod 

et landsgennemsnit for AMU-kurser på 6,5) 

 afsøge mulighederne for at skabe endnu større fleksibilitet for aftagerne 

Derudover er SOSU Fyn involveret i den overordnede strategiske udvikling af prøver, idet 

der som en del af trepartsaftalen og ny lov for arbejdsmarkedsuddannelser skal afvikles 

prøver efter hvert afholdt AMU-kursus. Der er i alt 116 AMU-kurser under EPOS, og i 

samarbejde mellem alle SOSU-skoler er de opdelt i 19 klynger. SOSU Fyn er ansvarlig for 

udvikling af prøver på 3 klynger inden for det pædagogiske felt i samarbejde med EPOS og 
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UC Syd og bidrager desuden på det SOSU-faglige felt inden for rehabilitering. Udviklingen af 

prøver løber frem til februar 2019, og de første prøver sættes i værk i marts 2019. 

 

4. Markedsføring 

Det er en svær balancegang for arbejdsgiverne at afgive medarbejdere til uddannelse, når 

driften mangler hænder, men rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, godt arbejdsmiljø 

og trivsel kræver løbende efter- videreuddannelse og kompetenceudvikling.  

Det er vores erfaring, at det er den direkte opsøgende kontakt med virksomhederne, hvor vi 

går i dialog med arbejdsgiverne om mulighederne for at tilrettelægge skræddersyede kurser 

og uddannelsesforløb til deres medarbejdere på tværs af AMU og IDV, der har størst effekt i 

forhold til at lykkes med at indgå nye aftaler om kurser eller uddannelsesforløb. Derfor 

prioriteres det opsøgende arbejde meget højt. 

Derudover fokuserer SOSU Fyns markedsføring på sociale medier - facebook, instagram og 

linkedin - samt naturligvis SOSU Fyns hjemmeside. Vi er også synligt repræsenterede på 

messer og konferencer, ofte i samarbejde med de øvrige SOSU-skoler. 

 

5. Samarbejdsaftaler 

SOSU Fyn indgår i et tæt samarbejde med de øvrige SOSU-skoler i Region Syddanmark 

om koordinering af udbud og afvikling af AMU-kurser mhp. at sikre bredde i udbuddet på 

tværs af skoler og geografi.  

SOSU Fyn er sammen med UCL en del af det nye udviklingscenter på demensområdet i 

samarbejde med OK-fonden, Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Nordfyn, 

Svendborg, Odense og Ærø Kommuner.  

SOSU-Fyn har hidtil været en del af VEU-center Fyn, der ligesom de øvrige VEU-centre er 

ophøret med at eksistere pr. 31.12.18. Styregruppen i VEU-centret har imidlertid besluttet at 

fortsætte som netværksgruppe for koordinering og styrket samarbejde på efter- og 

videreuddannelsesområdet. SOSU Fyn deltager aktivt i denne netværksgruppe. Samtidig vil 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) formelt overtage VEU-centrenes funktion. SOSU 

Fyn er sammen med VUC FYN fast medlem i koordinationsudvalget under RAR, hvor de 

øvrige erhvervsskoler repræsenteres på skift. RAR har blandt andet til opgave at udabejde 

analyser omkring arbejdsmarkedssituationen, og det kommende analyseområde bliver 

SOSU-fagene, herunder de aktuelle og fremtidige udfordringer med arbejdskraftmangel og 

rekruttering til uddannelserne.  

 

6. Principper for udlægning 

SOSU FYN kan indgå aftaler om udlægning af AMU-aktivitet til andre relevante erhvervs-

skoler hvis der opstår behov herfor, fx ved manglende kapacitet til at løse opgaverne. Ved 

indgåelse af udlægningsaftaler lægges vægt på virksomhedernes behov og skolernes 

kompetencer til at gennemføre den relevante undervisning. 

Oversigt over aktuelle udlægningsaftaler findes på SOSU Fyns hjemmeside: 

https://sosufyn.dk/wp-content/uploads/2015/08/Udl%C3%A6gningsaftaler-AMU.pdf 

 

https://sosufyn.dk/wp-content/uploads/2015/08/Udl%C3%A6gningsaftaler-AMU.pdf


3 
 

7. Principper for udlicitering 

SOSU Fyn kan udlicitere uddannelsesopgaver til private eller offentlige udbydere. 

Udgangspunktet for udlicitering vil være, at opgaverne skal kunne løses enten bedre til 

samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udlicitering skal i øvrigt følge lovgivningens 

krav om offentligt udbud. Der kan udelukkende udliciteres mindre delelementer af det 

samlede programansvar. 

Udlicitering vil primært finde sted til særligt indbudte udbydere og på særlige fagområder 

samt inden for en økonomisk ramme, der ligger under EU-krav.  

I forbindelse med udlicitering anvendes den af Undervisningsministeriet udarbejdede 

standardkontrakt. Uddannelsesmål fra ”fælleskataloget”, IKV samt virksomhedsforlagt 

undervisning kan ikke udliciteres. 

 

8. Godkendte udbud 

Oversigt over godkendte udbud findes på SOSU Fyns hjemmeside: https://sosufyn.dk/wp-

content/uploads/2015/08/AMU-udbudsgodkendelser.pdf 

 

9. Takster 

SOSU-Fyn har mulighed for at aftale et tillæg ud over normprisen med aftagerne og kan helt 

eller delvist få dækket ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige 

ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v.  

Det er institutionernes ansvar at udspecificere, hvilke forhold der begrunder et tillæg ud over 

den centralt fastsatte normpris. Det kan eksempelvis ske ved at udspecificere de forhold, 

som fordyrer kursusafholdelse sammenholdt med samme kursus afholdt på almindelige 

vilkår. 

SOSU Fyn vil lægge et tillæg til normprisen i følgende situationer: 

 Betaling for uopfyldte hold.  

SOSU Fyn og arbejdsgiveren kan aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et 

fuldt hold, således at arbejdsgiveren og institutionen er garanteret, at uddannelsen 

med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og 

frameldinger. 

 Afgift for udeblivelse m.v. 

SOSU Fyn kan opkræve en afgift af en arbejdsgiver eller en selvstændig 

erhvervsdrivende, såfremt en medarbejder, arbejdsgiveren eller den selvstændige 

erhvervsdrivende udebliver fra uddannelsens første dag eller frameldes senere end 

en uge inden uddannelsens første dag. Afgiftens størrelse afhænger af uddannelsens 

længde. Afgiften skal dække SOSU Fyns omkostninger ved afmeldingen. 

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales 

o 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner 

og  

o 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 

lektioner 

Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales  

https://sosufyn.dk/wp-content/uploads/2015/08/AMU-udbudsgodkendelser.pdf
https://sosufyn.dk/wp-content/uploads/2015/08/AMU-udbudsgodkendelser.pdf
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o 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner 

og 

o 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 

lektioner 

 

I følgende tilfælde fritages arbejdsgiveren fra at betale afgift: 

o Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et 

forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald 

o Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en 

anden 

o Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning 

o Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der 

aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning 

 Dækning af transportomkostninger og tid ved forlagt undervisning 

Hvis undervisningen ønskes forlagt til andre steder end i SOSU Fyns lokaler 

opkræves refusion for udgifter til undervisernes ekstra transporttid samt kørte 

kilometer jf. statens vejledende satser for området. Såvel tid som afstand vil blive 

beregnet med udgangspunkt i SOSU Fyn’s efter- videreuddannelsesafdelings 

adresse Lerchesgade 29, Odense. 


