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VEU-delstrategi
Formål
RAR Fyns VEU-indsats skal proaktivt understøtte et velfungerende arbejdsmarked på udvalgte
områder. RAR Fyn udvælger indsatsområder ud fra en vurdering af, hvor en VEU-indsats kan gøre
en særlig forskel. Formålet med VEU-indsatsen er at skabe et bedre match mellem udbuddet af
voksen-, efter- og videreuddannelse og arbejdsmarkedets kompetencebehov på det fynske
arbejdsmarked.
Det er centralt for delstrategien, at strategiske drøftelser og beslutninger tages på rådsmøder evt. i
form af temadrøftelser.
RAR Fyn udvælger/justerer indsatsområder halvårligt
RAR Fyn udvælger/justerer halvårligt indsatsområder, herunder om et indsatsområde er tilstrækkeligt afhjulpet.
Kriterierne for udvælgelse af indsatsområder er:
•
•
•
•

Mangel- og paradoksområder
Områder med vækst
Voksen-, efter- og videreuddannelse er en del af løsningen
Stor strategisk betydning for udviklingen på arbejdsmarkedet

Der lægges kvantitative data og kvalitative forklaringer til grund for udvælgelsen.
I processen kobles der med den regionale positivliste.
RAR Fyn iværksætter regionale analyser efter behov
RAR Fyn iværksætter regionale analyser, når:
•
•
•
•

Problematikker vedr. udbud og/eller efterspørgsel skal afdækkes
RAR Fyn har manglende viden om kompetencebehov, herunder fremtidige behov inden for
et område
Det er klart beskrevet, hvad der skal opnås med analysen
Problemstillingen ikke er afdækket af andre

RAR Fyn følger på hvert rådsmøde op på VEU-indsatsen
Det er afgørende for RAR Fyns retningsgivende arbejde med VEU-indsatsen, at der på hvert
rådsmøde følges op på aktiviteterne, herunder de aktiviteter der finder sted inden for RAR Fyns
indsatsområder.
RAR Fyn går i dialog med og inddrager relevante aktører/interessenter i tilrettelæggelsen af
VEU-indsatsen
•
•
•

RAR Fyn går ad hoc i dialog med regionalpolitiske aktører, herunder fx region, bestyrelser
for uddannelsesinstitutioner, erhvervshuse mv.
RAR Fyns mangelgruppe vil fokusere på mangel- og paradoksområder og kan af egen drift
tage problemstillinger op og indkalde relevante aktører
Arbejdsmarkedskontoret har administrativt samarbejde med alle relevante aktører/interessenter, herunder møde i koordinationsforum, som bidrager til at kvalificere Arbejdsmarkedskontorets arbejde med VEU-indsatsen

RAR Fyn kommunikerer/formidler VEU-indsatsen gennem RAR Fyns hjemmeside, nyhedsbrev,
beskæftigelseskonference mv.

