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Referat fra møde om realkompetencevurdering i landsdækkende
netværksgruppe d. 12.12.16
1) Velkommen og netværkets rammer /Marianne UCL
a. Ellen Enggaard, der oprindeligt startede netværket, redegjorde for dets
meget uformelle karakter. Der er ingen faste regler for hvem der deltager,
eller hvor tit der afholdes møder. Forcen i netværket er, at dem der
arbejder med RKV på akademi og diplom niveau kan deltage med
henblik på fælles inspiration og udvikling.
2) Nyt punkt: Bordet rundt:
a. Betina fra Metropol har været til møde om ug.dk. Her deltog en del fra
erhvervsakademierne. De efterspurgte retningslinjer for arbejdet med
RKV. Betina oplyste om vidensplatformen, der kan tilgås via denne
adresse: http://viden-om-realkompetence.via.dk/ Betina vil undersøge,
hvor de kom fra, så de kan blive inviteret til næste møde.
b. Lea Clausen havde oplevet, at det gav et stort stykke arbejde, at en af
deres ansøgere klagede over afgørelsen. Der skulle ´flere gange
vurderes på nyt materiale’. Andre har ikke oplevet, at det at have
klagesager gav noget videre arbejde på uddannelsesinstitutionen.
c. Metropol har mange sager om rkv på adgang på det sociale område, og
ikke ret mange på det pædagogiske område. Der er stadig en del
ansøgninger fra ledelsesområdet.
d. Diskussion af hvordan man tænker angående teoretiske og praktiske
kompetencer. Vi skal vurdere om ansøgerne har kompetencer der svarer
1

til adgangskravene (i forbindelse med optag). Ministeriet har præciseret,
at 2 års erhvervserfaring er minimum. Det at have meget
erhvervserfaring er altså ikke i sig selv noget, der kan erstatte
uddannelsesniveau. Vi talte om, at hvis man har et arbejde der er på et
højere niveau, end ens uddannelse lægger op til, vil dette være noget der
tæller med. Lea Clausen kom med et eksempel på en ansøger, der
havde en lederstilling der var på et noget højere niveau end hendes
uddannelse forsvarede. Denne ansøger kunne alligevel ikke fremvise
kompetencer til det krævede niveau, så der er hver gang tale om en
individuel vurdering.
e. Der har været en del kontakt UC’erne imellem i årets løb, hvor konkrete
sager og udfordringer er blevet vendt. Desuden har der været en del
kontakt, når man i et UC har oplevet at få ansøgere, der har været
optaget på et andet UC uden de formelle adgangskrav har været i orden,
og uden at der er foretaget en rkv på adgang. Dette er rigtigt godt, da
man finder ”hullerne” og derved har mulighed for at handle på det.
3) Nyt fra ministeriet/ Anne Larsen UDS
a. Anna Larsen var syg, men sendte flg. mail:
Jeg er blevet syg og må desværre melde afbud til i dag. Rigtig ærgerligt – jeg havde
set frem til mødet. Jeg har indtil for nylig været sekretær for Kvalifikationsnævnet,
som er ankeinstans for RKV- og meritafgørelser, så jeg har en vis indsigt i området
og synes, det er spændende at skulle arbejde med det fra en anden vinkel.
Jeg kan tilføje, at Kvalifikationsnævnet generelt modtager meget få klager over RKVafgørelser. Tidligere sager kan fremsøges her: Under sagstype - Vælg Anerkendelse
af Realkompetence. De nyeste sager er nok de meste
relevante.http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-ogdokumentation/klager-over-merit/database
Som jeg vist har skrevet, står ministeriet overfor en større omorganisering, som
træder i kraft den 1. januar 2017. RKV-området bliver placeret i den nye Styrelse for
Forskning og Uddannelse i Kontoret for Erhvervs- og Professionsrettede
videregående uddannelse. Søren Nedergaard bliver chef for kontoret. Han har været
i ministeriet i mange år - med en enkelt afstikker som direktør for Danske
Professionshøjskoler.
Kirsten Aagaard, som jeg var i kontakt med for nylig, nævnte, at det kunne være en
idé at holde et møde i regi af ministeriet og tale om RKV , herunder hvordan man
kan øge synligheden og anvendelsen af det.
Et sådan møde kan vi ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt – men vi er
opmærksomme på det – og skal nok tage det med i vores overvejelser. Der er nok en
periode efter nytår, hvor den nye styrelse lige skal lande på benene. Men lad os tales
ved om det.
Hvis I udarbejder et referat eller andet i dag, modtager jeg det meget gerne. I er også
altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller andet i netværket.
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Vh. Anne.
Venlig hilsen/Yours sincerely
Anne Larsen
Fuldmægtig/Head of Section
Center for Uddannelsespolitik
Direkte telefon: +45 7231 7822
E-mail: annel@uds.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet/ Ministry of Higher Education and Science
Styrelsen for Videregående Uddannelser / Danish Agency for Higher Education
Bredgade 43
1260 København K
Telefon: +45 7231 7800
Fax: +45 7231 7801
E-mail: uds@uds.dk
www.ufm.dk

4) RKV en hel uddannelse (HK-blads-”sagen”) /Anne VIA
a. Anne Lund fra VIA gav en gennemgang af, hvordan de har taklet det at
lave RKV på en hel uddannelse. Der er tale om den sag, der på ret
uheldigvis har været gengivet i HK bladet. Der blev vurderet op imod
uddannelsens mål, og ikke afgangsprojektets mål. Dette blev konfereret
med ministeriet. Vurderingen blev foretaget op imod diplomuddannelsen í
offentlig forvaltning. Målene i denne er gode at arbejde med. Der blev lidt
diskussion af, om man kan foretage rkv på afgangsprojektet, Marianne
Tolstrup vil forhøre sig hos jurist Rikke Simested angående dette. Det
kræver overvejelse angående: skal man kun vejlede på det formelle, om
formalia, eller kan man også vejlede på det faglige? VIA tager 9000 kr.
for at lave et uddannelsesbevis.
5) Nyt punkt: hvordan er det nu vi kan forstå den nye lovgivning angående adgang.
Metropols jurist gennemgik loven og det medsendte skriv fra ministeriet. Vi blev
alle i tvivl om man kan indtænke erhvervserfaring, der er optjent FØR man har
deltaget i uddannelsesaktivitet. I det hele taget giver det medsendte brev mere
uklarhed end klarhed. At man skal have haft en uddannelsesplan fra sit
arbejdssted, betyder det, at vi kan lave rkv på manglende erhvervserfaring, eller
skal de bare optages? Der skrives om ”særlige forhold” hvilke forhold er det?
Marianne Tolstrup tager kontakt til ministeriets jurist, som er afsender af brevet
angående dette.
6) UCN’s ”nye” RKV workflow /Birgitte UCN
a. UC Nord har udviklet et system, der fungerer elektronisk. Ansøgerne
udfylder ansøgning på nettet, og der genereres automatisk de næste
veje i processen. Der udstedes også automatisk mail til ansøgerne, når
vurderingen er foretaget. Lyder som et system, der er meget
tidsbesparende og som sikrer en ens behandling.
7) Metropols ”nye” procedure/ Betina Metropol
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8)

9)

10)
11)

a. Vi fik en fin gennemgang af det store arbejde, Metropol har foretaget i
forhold til at kvalitetssikre rkv arbejdet. Der afholdes et årligt møde, hvor
der udvælges 5-10% af de vurderinger, der er blevet foretaget i det
forløbne år. Disse undersøges på tværs, er der arbejdet ud fra ens
procedurer osv. Der er udviklet et system, så der er tale om én indgang
og én udgang. Der er 10 personer involveret i RKV arbejdet. Der lægges
vægt på, at der gives en begrundelse for afslag, og at dette gøres
skriftligt.
Diskussion af rådgivning i forhold til afslag på RKV til studerende – Hvornår kan
de søge igen/andre anbefalinger?
a. Det er svært at sige noget fast om dette, når man kan dokumentere nye
kompetencer, kan man søge igen
Hvordan kan vi håndtere at de studerende ”shopper” adgang UC’erne i mellem?
a. Hvis man ser, at ansøgeren kommer fra et andet sted i landet end ens
område, bør man kontakte den uddannelsesinstitution, der normalt ville
være den oplagte og forhøre sig, om de kender til ansøgeren. I
København er dette sværere. Jo mere ens vi arbejde, des mindre bliver
problemet, da de vil få ens behandling.
Diskussion af konkrete cases? Medbring gerne konkrete sager
a. Der blev i dagens løb diskuteret en del konkrete cases.
Evt.
a. Næste møde bliver på Metropol d. 11.12.17. kl. 10-14
b. Et af punkterne på dette møde skal være evaluering, som ingen har gjort
særligt meget ved indtil nu. VIA er på vej med et nyt evalueringstiltag.
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