Om Os
Hvad er et VEU-center?
VEU står for Voksen EfterUddannelse og er et formelt samarbejde mellem de skoler, der
udbyder voksen- og efteruddannelse. Den 1. januar 2010 blev 13 nye VEU-centre oprettet
rundt i hele landet, og de fungerer som én indgang for dig som privatperson og/eller
virksomhed, der ønsker vejledning om hvilke muligheder der er indenfor voksen og
efteruddannelse.

Hvad er formålet med et VEUcenter?
Formålet er at skabe større overskuelighed på mulighederne og vejene til efteruddannelse for
alle. Der er kun en rigtig løsning på en god brugeroplevelse, hvor man kan blive dygtigere
gennem uddannelse. Nøglen hedder samarbejde og koordinering af de spændende tilbud,
som der tilbydes på markedet – og det har partnerinstitutionerne forpligtet sig til med deres
engagement i de nye VEU-centre.
VEU-centrene arbejder med:
At koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde
At vejlede og rådgive personer
At afdække behov for og koordinere den strategiske prioritering af
iouddannelsesindsatsen i de enkelte regioner

Hvilke institutioner er med i et VEU-center?
Hvert VEUcenter består af flere forskellige typer af skoler:
AMU-centre (arbejdsmarkedsuddannelser)
EUC (erhvervsuddannelsescentre)
Erhvervsskoler/tekniske skoler
Handelsskoler
Landbrugsskoler
Private udbydere inden for voksen- og efteruddannelse
Professionshøjskoler
SOSU-skoler (social- og sundhedsskoler)
VUC (voksenuddannelsescentre)

Hvordan er et VEU-center organiseret?
Et VEUcenter er et partnerskab mellem flere skoler. En af skolerne er værtsinstitution for
VEUcentret og er dermed den juridiske enhed i forhold til Ministeriet for Børn og
Undervisning. VEUcentersekretariatet er placeret fysisk på værtsskolen.
Alle VEUcentre er organiseret med et centerråd, som er det rådgivende organ for bestyrelsen.
Centerrådet består af bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra de deltagende skoler. Der kan

læses mere om organisering på de enkelte VEUcentres sider.
Hvert VEUcenter har indgået en udviklingskontrakt med Ministeriet for Børn og Undervisning.
Første kontraktperiode løber fra 1. april 2010 til december 2011, hvorefter hvert center skal
indgå en ny 2årig kontrakt med ministeriet. Du kan se de enkelte centres udviklingskontrakt på
ministeriets hjemmeside

Lovgrundlag  Bekendtgørelse
Lovgrundlaget for VEU-centre
Bekendtgørelse om VEUcentre og centerråd

