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Realkompetencevurdering - sådan får dit medlem papir på de uformelle kompetencer 

  

HK/Stat anbefaler, at alle medlemmer får papir på det, de kan. Som TR er det afgørende, at du er med til at 

sikre, at dine medlemmer står stærkest muligt i forhold til lønforhandling, jobskifte eller hvis de vil tage en 

uddannelse. Med en realkompetencevurdering (RKV) får dine kolleger anerkendt og vurderet, hvad de har 

lært i livet, samt et overblik over, hvad de kan i forvejen, og hvor de kan sætte ind med uddannelse.  

_______________________________________________________________________________________ 

Forudsætningen for, at vi som HK’ere kan bidrage til at udvikle fremtidens offentlige sektor, er at vi får fuld 
anerkendelse af både formelle og uformelle kompetencer. Rigtig mange HK’ere har stor erfaring, uden 
nødvendigvis at have et eksamensbevis. Du kan som TR være behjælpelig med at oplyse om muligheden for 
realkompetencevurdering som et skridt på vejen til anerkendelse af de uformelle kompetencer. I praksis 
foregår en realkompetencevurdering på den uddannelsesinstitution, hvor dit medlem ønsker at tage en 
uddannelse. Uddannelsesvejlederen og i visse tilfælde en underviser hjælper den pågældende igennem 
forløbet og giver gode råd undervejs. 

Hvad er fordelene? 

 Man kan blive optaget på en uddannelse, selvom man ikke opfylder de formelle adgangskrav. 
 Man kan få merit for enkelte moduler eller fag og dermed afkorte den uddannelse, man begynder 

på. 
 Beviset kan bruges, hvis man på et senere tidspunkt skal optages på eller færdiggøre en 

uddannelse. 
 Beviset kan bruges til at dokumentere, hvad man kan, når man søger nyt job eller skal forhandle løn 

Hvem er det for? 
 
Alle har ret til at få vurderet sine realkompetencer, når man vil begynde på en voksen- og efteruddannelse.  
Det gælder for: 

 Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
 Grunduddannelse for voksne (GVU) 
 Almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag 
 Videregående Voksenuddannelse (VVU) 
 Diplomuddannelse 

Realkompetencer bliver altid vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav eller kompetencemål, der 
findes på den uddannelse, medlemmet ønsker at tage. 

Sådan hjælper du dit medlem med at forberede en RKV: 

 Tag en snak med medlemmet om, hvad han eller hun ønsker af nye arbejdsopgaver og 
efteruddannelse. Brug fx lidt tid på at afdække medlemmets netværk, hvem kan være relevante 
sparringspartnere, fx kolleger – nuværende og tidligere, familie og venner, lederen med flere? 
 

 Få overblik over erfaringer og kompetencer. Savner I overblik, eller har medlemmet svært ved at 
komme i gang? Brug eventuelt lidt tid på at diskutere formelle og uformelle kompetencer og 
erfaringer ved at oprette en profil på www.minkompetencemappe.dk. Hvis medlemmet søger en 
specifik uddannelse, bed vedkommende tale med uddannelsesvejlederen på den relevante 
uddannelsesinstitution om, hvad de lægger vægt på, inden medlemmet bruger lang tid på at 

http://www.minkompetencemappe.dk/
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udfylde mappen. 
 

 Tal med en vejleder fra den relevante uddannelsesinstitution, så I sammen kan tilrettelægge et 
forløb for den individuelle vurdering. 

Hvis institutionen skønner, at medlemmets dokumenterede kompetencer ikke – eller kun i begrænset 
omfang – svarer til adgangskravene for uddannelsen, kan institutionen efter samtalen afslå en 
realkompetencevurdering. I praksis sker dette sker dog sjældent. Samtalen og vurderingsforløbet kan 
indeholde interview, skemaer, test, projektforløb og lignende, der har til formål at medlemmet kan vise og 
afprøve sine færdigheder.  

Læs mere 

Læs mere om RKV på Uddannelsesguiden www.UG.dk. I nogle tilfælde kaldes RKV også Individuel 

kompetencevurdering (IKV). Se grafikken nedenfor for et overblik over uddannelsessystemet samt links til 

de enkelte grupper af uddannelser herunder: 

 

HF - Almene voksenuddannelser på VUC 

AMU - Arbejdsmarkedsuddannelse 

GVU - Grunduddannelse for voksne 

EUD - Erhvervsuddannelsesområdet 

VVU - Videregående uddannelser og diplomuddannelser 
 

Fandt du, hvad du søgte, eller har du yderligere spørgsmål?  

 Kontakt din lokale HK-afdeling eller HK’s karrieretelefon på 33 30 44 60, hver mandag kl. 14-17 

http://www.ug.dk/
http://www.ug.dk/flereomraader/realkompetence/realkompuddannelsesvis/almene_fag_paa_avu_og_gymnasialt_niveau.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/realkompetence/realkompuddannelsesvis/amu_-_arbejdsmarkedsuddannelserne.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/realkompetence/realkompuddannelsesvis/gvu_-_grundlaeggende_voksenuddannelse.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/realkompetence/realkompuddannelsesvis/eud_erhvervsuddannelsesomraadet.aspx
http://www.ug.dk/flereomraader/realkompetence/realkompuddannelsesvis/videregaaende_voksenuddannelse_vvu.aspx

