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Redegørelsen og anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for realkompetencevurdering vil snart blive offentliggjort på
www.ufm.dk, og samtidig offentliggøres opfølgningen på anbefalingerne.

Den vedhæftede redegørelse indeholder en række anbefalinger mhp. at understøtte en øget brug af
realkompetencevurderinger (RKV):







Øget anerkendelse af praksisfaglige kompetencer: Der skal lægges mere vægt på anerkendelse af
praksisfaglige kompetencer som led i RKV
Oplysning og vejledning: Borgerne bør i højere grad sikres information og vejledning om mulighederne og
fordelene ved en RKV
Brugervenlighed: Det skal være nemmere for en ansøger at formidle sine kompetencer i en screenings- og
ansøgningsproces
Kvalitetssikring: Der skal være et skærpet fokus på sikring af kvaliteten i RKV-arbejdet på den enkelte
institution samt på tværs af institutionerne
Bredere anvendelse af RKV: Der bør sikres en bredere anvendelse af RKV i et karriere-, mobilitets- og
rekrutteringsperspektiv

Herudover anbefaler RKV-arbejdsgruppen, at regelsættet på området saneres.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet, at der skal følges op på arbejdsgruppens anbefalinger i tre spor:

Sport 1. UFM’s opfølgning på anbefalingerne:








Regelgennemgang og regelforenkling af RKV-området inden udgangen af 2021.
Planlægning og gennemførelse af et årligt netværksmøde med deltagelse af videnspersoner fra
erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Der kan her oplagt trækkes på viden fra eksisterende RKVnetværk.
Monitorering (opgørelse) af aktiviteten på området i forbindelse med det årlige netværksmøde samt
gennemføre en evaluering af institutionernes varetagelse af RKV-opgaven efter afslutning af igangværende
sektorprojekt ved udgangen af 2022.
Dialog med relevante aktører om øget fokus på den institutionsuafhængige vejledning om RKV, bl.a. ved
Studievalg Danmark.

Spor 2: implementering af anbefalingerne via allerede igangsat sektorprojekt
Sideløbende med RKV-arbejdsgruppen har erhvervsakademierne og professionshøjskolerne i regi af trepartsaftalen
allerede i 2018 igangsat et fælles sektorprojekt, som arbejder
med etablering af fælles retningslinjer samt etablering af digitale redskaber til brug for RKV. Formålet er at
understøtte øget brug af RKV samt:






En mere professionaliseret og systematisk anerkendelse,
større ensartethed i uddannelsesinstitutionernes praksis,
tydelighed i kriterier og standarder
og en mere transparent, smidig og effektiv RKV-proces samt kvalitetssikring af uddannelsernes praksis og
resultater.

Sektorprojektet afsluttes i 2022.

Spor 3: implementering af anbefalingerne på institutionerne
Uddannelsesinstitutionerne opfordres også individuelt til at tage ansvar for opfølgning på en stor del af
anbefalingerne tæt på fagekspertisen og kursisterne med særligt fokus på:







Anerkendelse af kursisters kompetencer, uanset hvordan de er opnået
Intensivering af den eksterne information om muligheden for at få en RKV
Arbejdet med brugervenlighed i forbindelse med RKV
Kvalitetssikring i arbejdet med RKV
Kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med RKV

Afslutningsvis skal styrelsen beklage den lange ventetid fra RKV-arbejdsgruppens anbefalinger til offentliggørelsen og
igangsættelsen af den skitserede opfølgning.
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