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Formålet med 
digitaliseringsinitiativerne 
Fleksibilitet ift. sted: Øget tilgængelighed 

 

Fleksibel afholdelse ift. tid og indhold 

 

Øget aktivitet, modvirke aflysninger 

 

Styrkede digitale kompetencer 
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Aftalens indhold ift. 
digitalisering 
• 4 mio. kr. årligt i 2018-2021 

 

• National strategisk indsats for digitalisering af VEU 

 

• Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU 
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Hvad er igangsat? 
• Analyse af erfaringer med digitalisering af VEU med fokus på læringsplatforme, 

e-læring, blended learning og læringsparathed – mhp. opskalering 
• Gennemføres af EVA 

• Igangsat juli 2018, afsluttes april 2019 

 

• Analyse af muligheder og barrierer for e-læring mhp. forslag til nye 
forretningsmodeller 

• Gennemføres af Deloitte 

• Igangsat juli 2018, afsluttes oktober 2018 
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Hvad er igangsat? 
• Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU 

• Igangsat 1. september 2018 

 

• Analyse af virksomheders og ansatte behov for og brug af digital 
eftervidereuddannelse 

• Gennemføres af Epinion 

• Igangsat oktober 2018, afsluttes december 2018 
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Foreløbige resultater og 
erfaringer 
• Pba. dialogmøderne i foråret 

 

• Deloitte-analysen om muligheder og barrierer for e-læring mhp. forslag til 
forretningsmodeller 

• Kortlægning af forretningsmodeller  for e-læring 

• Barrierer for at udbyde mere e-læring: Finansiering og etableringsomkostninger, mangel på 
samarbejde mellem institutioner 

• Drivere ift. at udbyde e-læring: Det kan øge aktiviteten, det efterspørges, det øger fleksibiliteten 
for skolerne 

• Mulige løsninger: 

Nye samarbejdsmodeller for udvikling og udbud? 

Formaliseret samarbejde gennem egentlig institution? 

Styrket brug af MOOCs? 

Abonnements- eller klippekortløsninger? 

 

 

 

24-10-2018 

Side 6 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ambitionen frem mod 2021 
• Strategisk indsats for digitalisering af VEU pba. indsamlet viden og 

eksisterende erfaringer 

 

• Fokuspunkter fra aftalen: 
• Forsøg med forretnings- og betalingsmodeller for udvikling og udbud af e-læring i VEU 

• Øget samarbejde mellem institutionerne 

• Udveksling af erfaringer 

• Demonstrationsskoleprojekter el.lign.  
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