
 
 

Program for RKV Konferencen 2021 

 

Konferencen afholdes på Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding. 

Tirsdag den 30. november – onsdag den 1. december 2021  

 

Tirsdag den 30. november 2021 
 

09.30 – 10.00     Ankomst, kaffe og brød  

10.00 – 10.15  Velkomst, præsentation og gennemgang af program   

v./ Jørgen Jæger og Michael Ørum Henriksen, TUR    

Konferencen består primært af en række oplæg, gruppearbejde og afrapportering 

og emnerne på konferencen vil være:  

• Lovgivning. Gennemgang af den tilknyttede lovgivning omkring kompetenceafklaring herunder 

elevens personlige uddannelsesplan. 

 

• Ministeriets vejledning om Erhvervsuddannelses for voksne, april 2018. Regler og rammer 

for de 3 uddannelsesveje; EUV1, EUV2 og EUV3 omkring grundforløb, grundforløbsprøve, 

overgangskrav, hovedforløb og forsørgelse. 

 

• Særlige TUR områder. Der er en række særlige forhold som gør sig gældende inden for de fleste 

af transportområdets erhvervsuddannelser. F.eks. er det forskellen på aldersgrænse hos BUVM og 

Færdselsstyrelsen i forhold til, hvor man er gammel nok til afkortede forløb.  

 

• Et andet emner er TUR definition af EUV1 – hvad skal der til, hvor står det og hvordan håndteres det 

samt brug af Individuel erhvervsuddannelse. 

 

• Det gode RKV-forløb. Fremvisning af relevant afprøvningsmateriale – opgaver, afklarende 

spørgsmål, m.m. samt brug af understøttende administrativt system af RKV-processen f.eks. i Excel.  

 

• Sammenhæng mellem AMU- og EUD-kompetencer. Forholdet mellem kompetencer opnået i 

AMU og sammenhæng til RKV i forhold til EUD. Herunder regler for deltagere, som har fået 

tilstedeværelsesdokumentation og ikke AMU kursusbevis. 

 

• Elevtyper herunder ved optagelse på GF2. Beskrivelse af de 4 adgangsveje til GF2; fra GF 1, Ny 

mesterlære, direkte optag til GF2 og Praktikadgangsvejen. Kort om kvotesystem på Lager. 

Fastlæggelse af den personlige uddannelsesplan efter afklaring om evt. godskrivning (RKV) samt valg 

af speciale. 

 

• Fra personlig uddannelsesplan til forløb. Udfordringer i EUD og EUV herunder elevtyper og AUB. 

Fastsættelse af varighed EUV herunder tvangsmerit for praktik. Ændring af personlig 

uddannelsesplan og konsekvenser heraf f.eks. forlængelse af aftale.  

 

• EUV 25 – mine realkompetencer. Ministeriets digitale løsning til en vejledende 

realkompetencevurdering for borgere over 25 år og sammenhæng til kompetencefonde. Brug af TUR 

Multitest. 

 

• TUR Logbøger. Præsentation af seneste udgave af logbog for et par uddannelser, herunder hvordan 

de er tænkt brugt.  

 



 
 

Pauser tirsdag:   

12:30 – 13:15 Frokost 

14.45 – 15.00  Kaffepause   

Dagens program slutter senest kl. 17:00 

18.00   Middag i restauranten    

Ind imellem også strække ben pauser efter behov mv. 

 

 

Onsdag den 1. december 2021 

 

07.00 – 8.00 Morgenmad 

08:00 – 12:00 Fortsætter programmet fra dagen før.  

11:30 – 12:00     Opsamling: på de væsentligste problemstillinger og herefter afrunding. 

12:00 – 12:45 Frokost og herefter hjemrejse  

 

Pauser onsdag:   

09:45 – 10:00 Formiddagspause med kaffe og brød ved lokalet  

12.00 – 12.45  Frokost og herefter hjemrejse    

 

Husk at medbringe gyldigt Coronapas – det skal fremvises ved ankomsten i lokalet  

samt hver gang der spises i restauranten. Har du ikke Coronapas skal du medbringe en 

negativ test, som skal være gældende begge dage indtil konferencen slutter kl. 13:00 

Dette er et krav jf. myndighederne. 

 

 

 

 

 

 


