Realkompetencevurdering (RKV)

Få vurderet dine kompetencer
hos AMU Nordjylland
Målet med en realkompetencevurdering (RKV) er at afklare dine kompetencer og få dem anerkendt.
Med en RKV får du dokumenteret det, du har lært på tidligere uddannelse, på dit arbejde og i fritiden, og du kan eventuelt få afkortet din uddannelse.
Kursusindhold
På et RKV forløb bliver du introduceret
for din direkte vej til et svendebrev. Du
gennemgår både en individuel faglig og
almen afklaring – med personlig tilbagemelding på begge. Resultatet er en personlig uddannelsesplan, der viser dig din
vej fra ufaglært til faglært.
Realkompetenceafklaringen varer som
udgangspunkt 1 dag, men kan forlænges hvis der er behov for en teknisk/
faglig afprøvning på værksted. Dette afhængig af din tidligere uddannelse og
erhvervserfaring.

AMU Nordjylland udbyder RKV
inden for flg. uddannelser:
•
•
•
•
•

Lager- og logistikoperatør
Gods- og buschauffør
Ejendomsservicetekniker
Anlægs- og bygningsstruktør
Rengøringstekniker/Serviceassistent

Anlægsgartner
Greenkeeper/Groundsman
Industrioperatør
Elektronikoperatør

Økonomi
Det er gratis for voksne med en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau at få foretaget en realkompetencevurdering.
For medarbejdere kan indgås en uddannelsesaftale – enten som alene indeholder realkompetencevurderingen, eller
en ordinær uddannelsesaftale – hvormed der fås refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når RKV
gennemføres i arbejdstiden. Ledige kan
deltage med forudgående accept fra
jobcentret.

Datoer og tilmelding
Du kan se de aktuelle opstartsdatoer samt tilmelde dig via:
www.efteruddannelse.dk
I øverste bjælke skal du klikke på ”Søg
kursus”. Herefter skriver du i søgefeltet
kursuskode 25000 og under uddannelsessted søger du på AMU Nordjylland.
Du kan også søge om godtgørelse og tilskud til befordring på:
www.efteruddannelse.dk.
For at logge ind skal du bruge NemID.
Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed bedes du kontakte EUD sekretariatet ved tilmelding.

Uddannelsessted
Bemærk, at udbetaling af kompetencefondsmidler til ufaglærte medarbejdere
under 60 år inden for transportbranchen er afhængig af, at der foreligger
en realkompetencevurdering på medarbejderen.

AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Yderligere information
AMU Nordjyllands EUD sekretariat
Tlf.: 9633 2211.
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I forløbet har du desuden mulighed for
at få afklaret forhold omkring din uddannelsesplan med skolens vejledere.

•
•
•
•

