Individuel Kompetence Vurdering

Hvad er Individuel Kompetencevurdering?
Målet med Individuel Kompetence Vurdering i AMU er at give dig mulighed for at
få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
På AMU-Fyn kan du blive individuelt
kompetencevurderet i alle de kurser, vi
udbyder. På www.amu-fyn.dk kan du se en
oversigt over alle de kurser, AMU-Fyn er
godkendt til at afvikle.
IKV varer ½-5 dage og kan ske hos AMU-Fyn.

Hvad betyder IKV?
Det betyder at:
• Du kan få bevis på de faglige færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv,
som dokumentationen overfor nuværende og fremtidig arbejdsgiver
• Du kan få uddannelsesbeviser uden at
have deltaget i undervisningen. Det
betyder at hvis du lever op til den
målsætning der er i AMU-uddannelsen, så laver vi et uddannelsesbevis
til dig.
• Du undgår dobbelt uddannelse og får
nemmere adgang til mere uddannelse
• Du efter vurderingen kan få en
personlig uddannelsesplan, som du
kan bruge i din fremtidige AMU-uddannelse.

Hvordan vurderes du?
Vurderingen tager udgangspunkt i det, du
kan.
Det kan være svendebreve, kursusbeviser,
uddannelsesbeviser, dine arbejdserfaringer, dine erfaringer fra foreningsarbejde
og meget mere.
Det er derfor vigtigt, at du samler alle
dine erfaringer sammen og har dem med
til vurderingen.
Du kan eventuelt bruge www.minkomptencemappe.dk.
Der er nogle brancher, der har egne skemaer, du skal udfylde. Er du i tvivl, ring
og spørg.
Din individuelle vurdering foregår i en
kombination af samtale med en faglærer,
opgaver, test og praktiske øvelser. Efter
princippet ”vis og fortæl mig, hvad du
kan”.

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Økonomi under
uddannelsen
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Heidi Nielsen
Tlf. 63 13 51 06
hn@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

12140819

Få papir på dine faglige
kvalifikationer

