Referat af online RKV-netværksmøde d. 7. december 2020 kl. 12.30 – 14.30
Ad 1

Velkomst ved Mariannes Tolstrup. Marianne meddelte at punktet om Kvalitet i RKV-arbejdet
ved Rikke Christen fra Absalon udgår pga. sygdom.
Kort præsentation af deltagerne. Fra netværket: Annemette Lyngby – Dania Erhverv, Betina
Hocke – KP, Bodil Husted – VIA, Christina Falkenberg – Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, Claus Jørgensen - KP, Jesper Ussing Hjort – UCL, Joan Mathiasen – KEA,
Jørgen Clement – EASV, Lea Clausen – Cphbusiness, Marianne Tolstrup – UCL, Mette
Knudsen – VIA, Rikke Ellegård Hansen – Cphbusiness, Trine Vester-Sørensen – UCL
Fra UFM: Camilla Badse (der var problemer med forbindelsen, så Camilla var med på en
lytter), Lars Bo Henriksen
Referent: Lea Clausen, Cphbusiness. Desuden findes lydfil fra mødet.

Ad 2

Nyt fra ministeriet og spørgsmål til dette. Lars Bo Henriksen opsummerede anbefalingerne
fra RKV-arbejdsgruppen. Samlet redegørelse og anbefalinger fra RKV-arbejdsgruppen, marts
2020 er sendt til os på mail af Marianne Tolstrup 04.12.2020. Ekstra info: vores minister Ane
Halsboe-Jørgensen ser arbejdet som interessant. Anbefalingerne følger 3 (4) hovedspor:




Regelspor
Dialogspor med studievalg og portalen voksenuddannelse.dk – formål øget fokus på
oplysning til brugerne om RKV
Vidensnetværk faciliteret af ministeriet + mulighed for at indkalde eksperter

Lars Bo efterspurgte



input til konkrete bud på behov for regelændringer
bud på vores holdning til, om der skal etableres et selvstændigt vidensnetværk
faciliteret af ministeriet, eller om vi ønskede paralle møder i to separate netværk

De to punkter erstatter gruppedialogen ang. kvalitet – i break out rooms. Se Ad 4.
Kommentarer og spørgsmål
Rikke Ellegård Hansen, Cphbusiness, foreslog, at også ug.dk bliver inddraget i dialogsporet.
Lars Bo kvitterede med: God ide.
Bodil Husted spurgte ind til kvalitet og kompetenceudvikling for de RKV- profesionelle – hvor
er kompetenceudviklingssporet blevet af? Svaret fra Lars Bo: Der er ikke fundet penge til
dette spor.
Ad 3

Nyt ang. det nye fælles digitale redskab og spørgsmål til dette. Projektleder Trine VesterSørensen gennemgik via PP (vedhæftet dette referat) projektets to indsatsområder:



Fælles retningslinjer (2019)
Sektorfælles digitale redskaber (påbegyndt 2020)

Status i forhold til de to indsatsområder fremgår af PP.
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Arbejdet med de fælles retningslinjer blev fulgt op af en tillægsansøgning om en digital
opkobling til ESAS og nemStudie
Indsats 1: RKV step by step med 5 faser + input til kravspecifikation + anbefalinger til UFMarbejdsgruppe
Indsats 2: Den sektorfælles digitale portal. Grundlaget for udviklingen er:





Step by step
Kravsspecifikation
Anbefalinger
Netcompany (analyse med løsningsforslag)

Nu: I gang med udviklingen fra september 2020 – sommeren 2021
Kommentarer
Betina Hocke fulgte op med en kommentar om, at systemet ikke har fokus på selve
sagsbehandlingen, hvilket hun ser som problematisk.
Marianne Tolstrup og Bodil Husted informerede om, at de i forlængelse af dette arbejde er i
gang med at rydde op i videnplatformen, så den fjerner sig fra den anlagte akademiske
tilgang til arbejdet med RKV.
Ad 4

Dialogpunkt ang. RKV og 6-årsreglen. Rikke Ellegård Hansen stillede spørgsmålet ”Hvordan
håndterer vi gamle akademi-/diplommoduler fra f.eks. 2013 og 2014?” Indtil for et år siden
gjorde vejlederne på Cphbusiness brug af en realkompetencevurdering i forhold til det
konkrete modul. Men, så spurgte Cphbusiness Rikke Lise Simested fra UFM, om det var
gangbar praksis. Svaret var ”nej”. Der er ikke lovhjemmel til at foretage en RKV i forhold til et
allerede bestået modul. På spørgsmålet ”Hvad gør vi så?” var svaret fra Rikke Lise, at
vi/uddannelsesudbyderne må lave en uddannelsesplan for et fleksibelt forløb.
Eksemplet og problemstillingen mundede ud i spørgsmålet: Kan vidennetværket stille
spørgsmål sammen, så vi kan få et fælles svar – og en fælles praksis?
Input til problemstillingen
Mange uddannelsessteder gør brug af RKV i forbindelse med ældre moduler.
Betina Hocke anførte, at det er et stort problem med de mange forskellige tolkninger, og at
de forskellige uddannelsesinstitutioner ikke får enslydende svar. Der mangler stillingtagen fra
UFM´s side, hvordan skal reglerne forstås?
Jesper Hjort spurgte: Hvad ligger der i begrebet dispensation?
Marianne Tolstrup kom med den betragtning, at studerende på en diplomuddannelse bliver
stillet dårligere med en RKV-løsning, end studerende på en akademiuddannelse, da
personer, der allerede har gennemført en videregående uddannelse, selv skal betale for en
RKV i forhold til et kompetencebevis.
Lars Bo Henriksen havde følgende input til den videre proces:
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Problemstillingen kan tages med i det regelarbejde, der skal køre nu ( jf. omtale Ad
2.)
Løbende vende den type spørgsmål i det mere formaliserede netværk, hvor vi taler
på institutionernes vegne.

Rikke Ellegård Hansen spurgte ind til tidshorisonten. Her svarede Lars Bo, at regelarbejdet vil
stå på i hele 2021.

Næste skridt
Rikke Ellegård Hansen og Lea Clausen laver et notat, som de sender rundt i netværket til
kommentar.
Ad 5

Det programsatte punkt, gruppedialog ang. kvalitet, i break out rooms blev erstattet med
Stillingtagen til:



Hvordan skal møderne afvikles fremover? Hvilken mødestruktur?
Hvilke regler skal forenkles?

Begge punkter kommer fra Lars Bo, UFM – jf. Ad 2.
Tilbagemeldingerne fra grupperne




Møderne skal opdeles, så der både er en uformel del og en formel del med
deltagelse af f.eks. Rikke Lise Simested og andre specialister
Regelforenklingerne skal tage udgangspunkt i cases frem for i regler
Netværket skal bruges til at sikre ensartet praksis – kvalitetssikre
2 årlige møder. Tid til os selv – et møde online, et møde fysisk.
Løs snak først – derefter bære videre

Næse skridt
Marianne og Lea genbesøger tidligere svar fra møde med ministeriet, desuden opretter
Marianne et Google dokument, hvor alle kan skrive eksempler ind. Vi kan skrive på
dokumentet frem til 1. februar 2021, herefter sender Marianne det fælles dokument videre
til Lars Bo og Camilla fra UFM.
Link til fælles dokument:
https://docs.google.com/document/d/1ra1dyDMR908B7PMPTlm-6vSFAknb5NzIlFQnmTxUErQ/edit

Ad 6

Planlægning af næste møde, tid , sted, indhold. Vi ønsker fortsat 2 møder pr. år med samme
deltagerkreds som nu. Møder skal gerne ligge i juni med fysisk fremmøde, og i december
som online-møde. Tidspunkterne er valgt ud fra netværkets øvrige bindinger.
Lars Bo rundede af med at sige, at kompetencen i netværket skal afklares. Han vil sikre dette
ved at gå ind ad fordøren.
Som udgangspunkt, så vil den nuværende deltagerkreds få en indbydelse til et møde i juni
faciliteret af ministeriet.
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Marianne lovede at afklare, hvem der eventuelt manglede i netværket. Dette er gjort, og de
to erhvervsakademiers navne er sendt til Lars Bo, der vil kontakte dem.
Mødested uafklaret. Lars Bo inviterede til København, men også Odense og Aarhus blev
bragt i spil.
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