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Tjekliste I-A Udlægning
Udlægning af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (FKB),
individuel kompetencevurdering (IKV) og vurdering af basale færdigheder
Aftale med

[Aftalepartner]

Aftale vedr.

[Arbejdsuddannelse og enkeltfag i FKB]

Svares der nej, angives årsag til fravigelse i kommentarfeltet
Aftaleforhold
(tjekkes ved indgåelse af aftale)
Ja

Nej

Kommentar

1) Er der udarbejdet en skriftlig udlægningsaftale?
2) Angiver aftalen uddannelsesnavn, kursusnummer og titel på de
uddannelser, der indgår?
3) Angiver aftalen den tidsperiode udlægningen omfatter?
4) Angiver aftalen afholdelsesform?
5) Er arbejdsmarkedsuddannelser, der er kernemål, udlagt inden for eget
geografiske dækningsområde?
6) Er enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke er kernemål, udlagt inden for egen hjemstedsregion?
7) Er udlægningen synlig på både den godkendte og den afholdende uddannelsesinstitutions hjemmeside med oplysninger om navn på de
samarbejdende uddannelsesinstitutioner, samt uddannelsesnummer og
titel på de udlagte uddannelsesmål?
8) Er aftalen om udlægning registreret korrekt i
uddannelsesadministration.dk?
9) Fremgår det klart af aftalen, at der ikke må
videreudlægges/videreudliciteres?
10) Indgår det i udlægningsaftalen, at IKV i forhold til de udlagte mål er
omfattet af aftalen?
11) Indgår det i udlægningsaftalen, at alle AMU- og IKV-deltagere skal
tilbydes en vurdering af basale færdigheder?
12) Indgår det i udlægningsaftalen, hvorvidt der anvendes
fjernundervisning og/eller virksomhedsforlagt undervisning?
Hvis ja:
-

Fremgår det hvorvidt det er indenfor eller udenfor det geografiske dækningsområde?
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Markedsføring
(tjekkes efter indgåelse af aftale og herefter ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)
Ja

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kommentar

13) Er der foretaget dels stikprøvekontrol, dels efterfølgende godkendelse af at alt markedsføringsmateriale lever op til gældende krav?
(Se også tjekliste II-A)
14) Er annoncering på ug.dk og institutionens hjemmeside godkendt
efter stikprøvekontrol?

Optag
(tjekkes ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)

15) Er der foretaget stikprøvevis kvalitetskontrol af visitation og optag?
16) Er der foretaget stikprøvevis kvalitetskontrol af oprettelse og administration af uddannelser og kursister i EASY-A?
17) Er der foretaget stikprøvevis kvalitetskontrol af oprettelse og administration af IKV og IKV-deltagere i EASY-A?

Deltagerbetaling og prisfastsættelse
(tjekkes ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)

18) Er der indberettet aktivitet?
19) Fremgår det af en skriftlig aftale om følgende indgår i udlægningen:
-

opkrævning af deltagerbetaling

-

fastlæggelse og opkrævning af tillægspris for særlige
afholdelsesformer

-

aftale med virksomhed om tillægspris for gennemførelse med
færre kursister end minimumsantal og opkrævning af tillægsprisen

-

fastlæggelse og opkrævning af eventuelt afmeldegebyr

20) Fremgår det af en skriftlig aftale om følgende indgår i udlægningen og er der i givet fald gennemført stikprøvevis kvalitetskontrol:
-

sagsbehandling af kost og logi, attestering af VEU- godtgørelse og befordringstilskud?
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Tilrettelæggelse
(tjekkes ved indgåelse af aftale og herefter ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)
Ja

Nej

Kommentar

Ja

Nej

Kommentar

21) Er der en skriftlig aftale inden udlægning omkring anvendelse af
afholdelsesformer?
22) Fremgår det af en skriftlig aftale hvorvidt nedenstående elementer
indgår i udlægningen - og er der i givet fald gennemført stikprøvevis
kvalitetskontrol:
-

Lokaler og udstyr

-

Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer

-

Undervisningsmaterialer

-

Grundlag for lærernes bedømmelse af kursisterne i forhold til
de godkendte mål for uddannelserne

-

Grundlag for lærernes vurdering og anerkendelse af IKVdeltagernes realkompetencer i forhold til de godkendte mål for
uddannelserne

-

Mødeprotokol og indberetning af aktivitet

-

Forløbsbeskrivelse

Udstedelse af bevis
(tjekkes ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)

23) Er der foretaget stikprøvevis kvalitetskontrol af udstedelsen af uddannelsesbeviser for arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i
FKB?
24) Er der foretaget stikprøvevis kvalitetskontrol af udstedelsen af uddannelsesbeviser og AMU-kompetencebeviser til IKV-deltagere?

Evaluering
(tjekkes ved indgåelse af aftale og herefter ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)
Ja

Nej

Kommentar

25) Fremgår det af en skriftlig aftale, hvorvidt nedenstående element
indgår i udlægningen - og er der i givet fald gennemført stikprøvevis
kvalitetskontrol:
- Inddatering i viskvalitet.dk?
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Andet
26) Andet?

Dato:

Signatur på udfylder af tjeklisten:

Signatur på den ansvarlige for aktiviteter indeholdt i denne tjekliste:

Henvisning til vejledningen:
Kapitel 3 og 4
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