
Hvad er AMU?
Arbejdsmarkedsuddannelserne - AMU – er med til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig
kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Uddannelserne ruster den enkelte til bedre at imødekomme udfordringerne på
fremtidens arbejdsmarked.

AMU består af korte kurser – typisk 2-5 dage. Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen i kursusforløb - efter behov.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

Hvorfor vælge et AMU kursus?
Alle AMU kurser er kompetencegivende. Nogle kurser giver merit til erhvervsuddannelserne, så en erhvervsuddannelse kan gennemføres på
kortere tid.

Der udstedes et uddannelsesbevis for AMU kurser, man gennemfører.

Alle kan deltage på AMU - men uddannelserne henvender sig primært til faglærte og ufaglærte.

AMU er inddelt i 13 fagområder. Du kan få overblik over områderne her (/shared/amu-fagomraader.html) og se de fag de indeholder.

I  kursuskataloget (/meducation/facetedsearch?) kan du se, hvilke kurser der udbydes af skolerne netop nu.

Medarbejderens udbytte
Kurserne er udviklet til styrke de kvalifikationer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet

Du kan vælge imellem flere end 3.500 forskellige kurser inden for ALLE brancher på arbejdsmarkedet

En række af kurserne giver merit til erhvervsuddannelser - og dermed forkorte disse

Din virksomhed kan søge lønkompensation (VEU-godtgørelse (/shared/veu-godtgoerelse-voksen-og-efteruddannelsesgodtgoerelse.html)), når
du deltager i AMU kurser i arbejdstiden

Virksomhedens udbytte
AMU er særligt udviklet til at styrke de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet - inden for alle brancher

Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse (/shared/veu-godtgoerelse-voksen-og-efteruddannelsesgodtgoerelse.html), når medarbejderen
deltager på kurser i arbejdstiden

 
Med andre ord - AMU er kurser der er udviklet specielt til din branche, det er primært korte forløb og økonomisk fordelagtige for virksomheden.
GODT, HURTIGT OG BILLIGT.

Hvordan kan vi i VEU-centret hjælpe dig her?
VEU-centret hjælper dig gerne med råd og vejledning til at foretage det rigtige valg! Ring 70 10 10 75

Virksomheden kan også få besøg af en af vores konsulenter, der hjælper dig med at planlægge uddannelserne, så det passer med netop din
virksomhed. Således kan I sammen med en VEU-konsulent arbejde strategisk og langsigtet med kompetenceudvikling.

Du har mulighed for at få en kompetencevurdering, som har til formål at afdække dine kompetencer og give dig papir på det du kan. En
kompetencevurdering kan fx bruges til at afkorte en AMU-uddannelse, hvis du allerede har nogle af de færdigheder som læres på kurset.
Det er som udgangspunkt gratis for dig, at få lavet en kompetencevurdering.

Læs mere om kompetencevurderinger her (/shared/realkompetencevurdering-rkv.html).

Omkostninger
Det koster normalt et mindre beløb at deltage. Læs mere om deltagerbetaling her (/shared/deltagerbetaling-amu.html).


