Positivliste for aftalt uddannelse
AVU, FVU, ordblindeundervisning, forkurser mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almen voksenuddannelse – AVU til erhvervsuddannelserne på positivlisten
Forkurser til Akademiuddannelser på positivlisten
FVU‐start
FVU‐læsning trin 1‐4
FVU‐matematik, trin 1+2
FVU‐engelsk
FVU‐digital
Screening til ordblinde eller FVU‐undervisning
Ordblindeundervisning
Realkompetencevurdering (AMU)
Individuel kompetencevurdering
Digitalisering i produktionen 1 (49643)
Digitalisering i produktionen 2 (49664)

Bemærk:
AMU‐kurser der er direkte meritgivende på de erhvervsuddannelser, der kan tages som aftalt uddannelse.
Deltagelse begrænses til 1 gang á maksimalt 10 dage pr. medarbejder uanset medarbejder skifter job.

Erhvervsuddannelser.
Der kan vælges mellem alle specialer i erhvervsuddannelserne nedenfor. Der vil dog være specialer, hvor
virksomheden ikke vil kunne opnå godkendelse til at uddanne lærlinge. De specialer vil derfor i praksis
næppe komme i brug.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatik og procesuddannelsen
Beslagsmed
Bådmekaniker
CNC‐Teknikeruddannelsen
Entreprenør‐ og landbrugsmaskinuddannelsen
Industrioperatør
Industriteknikeruddannelsen
Køletekniker
Maritime håndværksfag
Overfladebehandler
Produktions‐ og montageuddannelsen
Skibsmekaniker
Skibsmontør
Smed
VVS‐energiuddannelsen
Værktøjsuddannelsen
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Akademi‐ og Diplommoduler.
Der kan vælges mellem obligatoriske og valgfrie moduler inden for følgende Akademiuddannelser:
•
•
•
•
•
•

Akademiuddannelse i automation og drift
Akademiuddannelsen i El‐installation
Akademiuddannelse i energiteknologi
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi
Akademiuddannelse i VVS‐installation

Bemærk:
Der gives kun tilsagn til 1 modul ad gangen.
Det betyder, at der ikke skal ske hensættelser af meget store beløb, hvor ansøger evt. ikke gør brug af
tilsagnet. I ansøgningsskemaet skal ansøgeren oplyse, om der ønskes et modul eller om der på sigt ønskes
en fuld akademiuddannelse. Ansøgere der oplyser, at de ønsker en fuld akademiuddannelse, gives
fortrinsret til de efterfølgende moduler.
Adgangen til akademimoduler begrænses til 2 moduler om året (max. 20 ECTS), uanset om det er aftalt
uddannelse eller selvvalgt uddannelse. Aftalt uddannelse ”spiser” af ret til selvvalgt uddannelse.
Der udarbejdes ikke en positivliste over diplomuddannelser, der gives mulighed for at søge.

Ansøgning:
Ansøgning, sker på mail til sikkerpost@aleu.dk
– bilag:




ansøgningsskema underskrevet af medarbejder og virksomhed
underskrevet uddannelsesaftale mellem medarbejder og virksomhed
underskrevet lokalaftale for virksomheden.
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