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Tjekliste I-B Udlicitering
Udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser (FKB)

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) Overstiger aftalens kontraktsum 500.000 kr.?
Hvis ja:


Er opgaven annonceret og sendt i udbud?

2) Bygger den konkrete beslutning om at udlicitere på en saglig og økonomisk begrundelse?
3) Er der udarbejdet en skriftlig udliciteringsaftale?
4) Angiver aftalen uddannelsesnavn, kursusnummer og titel på de uddannelser, der indgår?
5) Angiver aftalen den tidsperiode udliciteringen omfatter?
6) Angiver aftalen afholdelsesform?
7) Er kernemål udliciteret inden for eget geografiske dækningsområde?
8) Er enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser, der ikke er kernemål, udliciteret inden for egen hjemstedsregion?
9) Er udliciteringen synlig på den godkendte uddannelsesinstitutions
hjemmeside med oplysninger om navnet på den private underentreprenør samt uddannelsesnummer og titel på de udliciterede uddannelsesmål?
10) Er udliciteringen synlig på den private underentreprenørs hjemmeside
med oplysninger om navnet på den godkendte uddannelsesinstitution
samt uddannelsesnummer og titel på de udliciterede uddannelsesmål?
11) Fremgår det klart af aftalen, at der ikke må videreudlægges/videreudliciteres?
12) Fremgår det af aftalen, at undervisere skal være fastansatte i virksomheden?
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Markedsføring
(tjekkes efter indgåelse af aftale og herefter ved de planlagte anmeldte og uanmeldte tilsyn)
Ja

Nej

Kommentar

13) Er der foretaget forhåndsgodkendelse og gennemført stikprøvevis
kvalitetskontrol af, at al markedsføringsmateriale lever op til de
gældende krav? (Se tjekliste II-A)
14) Er annoncering på virksomhedens hjemmeside blevet godkendt løbende?

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

Nej

Kommentar

15) Er der en skriftlig aftale omkring anvendelse af afholdelsesformer
(f.eks. fjernundervisning eller virksomhedsforlagt undervisning)?
16) Fremgår det af en skriftlig aftale, hvorvidt nedenstående elementer
indgår i udliciteringen - og er der i givet fald gennemført stikprøvevis kvalitetskontrol:
-

Lokaler og udstyr

-

Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer

-

Forløbsbeskrivelse

-

Lærerne er ansatte på den virksomhed, der udliciteres til

17) Er der en skriftlig aftale omkring omfang af fjernundervisning
og/eller udlagt undervisning?
-

Fremgår det hvorvidt dette er indenfor eller udenfor det geografiske dækningsområde

18) Er der en skriftlig aftale om mødeprotokol?
Hvis ja:

-

Er mødeprotokollen blevet fremsendt til godkendelse efter
hvert kursus?

19) Fremgår det af en skriftlig aftale, hvordan undervisningsmaterialer
og grundlag for lærerens bedømmelse af kursister opbevares - og er
der i givet fald gennemført stikprøvevis kvalitetskontrol?
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Andet
20) Andet?

Dato:

Signatur på udfylder af tjeklisten:

Signatur på den ansvarlige for aktiviteter indeholdt i denne tjekliste:

Henvisning til vejledningen:
Kapitel 3 og 4

Version 01, januar 2011

Tjekliste I-B Udlicitering

