
Vurdering af realkompetencer

• Sådan gør du...

• En individuel kompetencevurdering - IKV - sker op mod et uddannelsesmål, 
som du selv har defineret.

• Du kan have et uddannelsesmål eller et ønske til opkvalificering, der ligger 
inden for almen uddannelse eller videregående uddannelse (se dit VUC). Det 
kan også være, dit uddannelsesmål eller ønske til opkvalificering peger mod en 
erhvervsuddannelse (se din Erhvervsskole).
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Vurderingen er gratis og kan foretages inden for de fag og 

fagniveauer, som udbydes af den enkelte uddannelsesinstitution.

Kom igang...

Skolerne i VEU-centret tilbyder vurderinger inden for flere 

uddannelser.

•AVU og HF – Almen Voksenuddannelse og gymnasial 

uddannelse

•AMU – Arbejdsmarkedsuddannelse

•EUD - Erhvervsuddannelse



Sådan foregår en RKV

• Der er tre faser i forløbet:

1. Forberedelse og tilrettelæggelse/kompetencemappe

• Fx.:

• Uddannelses- og kursusbeviser, offentlige eller private

• Beskrivelse af dit job, kvalifikationer og kompetencer

• Dokumentation, der uddyber jobbeskrivelser og kvalifikationer

• Udtalelser fra arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og kollegaer

• Udtalelser fra foreningsarbejde og skoleophold

• Din egen beskrivelse af, hvad du har lært

• Hvilke opgaver og cases skal indgå i forløbet.



• 2. Afprøvning og vurdering

• Vi tager initiativ til en vurdering, hvor vi:

– Snakker med dig om dine papirer

– Afprøver dine kompetencer via diverse øvelser og 
cases

– Tester dine læse- og regnefærdigheder.

• Du viser og dokumenterer dine 
realkompetencer 

Sådan foregår en RKV



Sådan foregår en RKV

• 3. Samlet vurdering og anerkendelse

• Du modtager et AMU-uddannelsesbevis 
og/eller AMU-kompetencebevis for de 
anerkendte realkompetencer

• - og vi udarbejder en eventuel individuel 
uddannelsesplan



Hvad er kompetencer?
• Kvalifikationer eller kompetencer
• Kvalifikationer er det du altid har med

i din viden/ kunnen kuffert
• Kompetencer er udfoldelsen af 

kvalifikationer i en bestemt ramme 

Viden
(færdselsloven)

mening/ identitet/ rammer
(tør jeg, er der cykelsti, gider jeg, må jeg?)

Kunnen
(cykle, sætte en 
kæde på, lappe)

Cyklist
Kompetence





https://minkompetencemappe.dk

https://minkompetencemappe.dk/


Find dit VEU-center:

http://www.veu-center.dk

http://www.youtube.com/embed/Rf2lH0XjVM
8?autoplay=1

http://www.veu-center.dk/
http://www.youtube.com/embed/Rf2lH0XjVM8?autoplay=1

