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Center for Karriere og Uddannelse 

• Voksen- Efteruddannelsesafdeling på 
Aalborg Handelssksole 

      

• Ca. 40 ansatte 

 

• Godt 400 årselever heraf 

 

• 345 online årselever 
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Center for Karriere og Uddannelse 

 

CKU er opdelt i 3 afdelinger: 

 

• Center for Arbejdsmarkedsuddannelser 

 

• Åbent LæringsCenter 

 

• Center for Online Uddannelser 
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Center for Karriere og Uddannelse 

 

1. Center for arbejdsmarkedsuddannelser  

• - 6 ugers jobrettede kurser (øk, it, adm) 

• - Grundlæggende lederuddannelser 

• - Iværksætterkurser 

• - Sprog og kommunikation 

• - Virksomhedstilpassede kurser 
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2. Åbent LæringsCenter 

 

• Alle udbudte kurser og uddannelser 

• Blended learning (tilstedeværelse og fjernundervisning) 

• Løbende optag (hver mandag) 

• Fagdækkende undervisere incl. Coach og DAF-lærer 
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Center for Karriere og Uddannelse 

3. Center for Online Uddannelser  

(løbende optag) 

 

Fjernundervisning: 

 

• Enkeltfag/uddannelser inden for GF/EUX 
samt HHX-enkeltfag 

 

• Hovedforløbsundervisning inden for detail, 
handel og administration 
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Center for Karriere og Uddannelse 

3. Center for Online Uddannelser  

(løbende optag) 

 

Fjernundervisning: 

 

• FVU-dansk 

 

• Akademifag inden for økonomi og 
ressourcestyring i samarbejde med UCN 

 

• AMU-online (1. januar) 
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Center for Online Uddannelser 

Amu-online: 

 

• Grundlæggende regnskab og økonomi (16 amu-mål) 

 

• Grundlæggende IT (15 amu-mål) 

 

• Grundlæggende Lederuddannelse (8 amu-mål) 
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Muligheder ved fjernundervisning 

• Uafhængighed af geografi, tid og rum (elever i 32 lande) 

 

• Fleksibilitet i afholdelse for medarbejder og arbejdsplads  

    (1 dag = 1 uge) 

 

• Fleksibilitet for undervisere og  evt. censorer 

 

• Nye målgrupper som fx forsvaret og skifteholdsarbejdere 
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Barrierer ved fjernundervisning 

• Manglende IT-kompetencer 

• Ansvar for egen læring (i højere grad end i klassen) 

• Socialt ensomt 

• Forventningsafstemning (arbejde/kursus) 

• Amu-kurser afvikles kun hvor der er udviklet tests 

• Interne administrative systemer er ikke up-to-date 

• Fleksibilitet kræver MEGET administration 
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Fokuspunkter ved fjernundervisning 

• Forskellig pædagogik – ikke kun strøm til bogen 

 

• Sprogundervisning kræver særlig pædagogik 

 

• Certificering af fag og undervisere 

 

• Forsøg med gruppearbejde (ms teams) 

 

• Stort frafald 
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Digitaliseringsprojekt 

 

• Amu- Nordjylland, EUC-Nord, Tech College og Aalborg 
Handelsskole 

 

• 29 mio. kr. fra 2018-2021 

 

• Projektet er det første af sin slags i DK og er finansieret af 
Vækstformum Nordjylland via midler fra EU’s strukturfonde samt 
de fire skoler 
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Digitaliseringsprojekt 

 

• Organisatorisk forankring hos skolernes ledelse 

 

• Kompetenceudvikling af ledere (ca. 20), undervisere (246) og 
elever (1709) på 114 hold 

 

• Lederne skal deltage i 3 workshops a 1 dag. 
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Digitaliseringsprojekt 

• Undervisernes kompetenceudvikling er 5 dages kursus og 5 dage 
til forberedelse 

 

• Planlægning, udvikling og gennemførelse af digitalt understøttede 
undervisningsforløb.  

 

• Eleverne skal igennem et digitalt understøttet undervisningsforløb 
på 52 timer 

 

• AAU  Change Lab står for workshops og følgeforskning 

 

 

 

 

 


