
Udbudspolitik 2022/2023 
for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) 

Frederikshavn Handelsskole ønsker med udbudspolitikken at orientere kunder, samarbejdspartnere, 

Undervisningsministeriet og andre om, hvilke politikker der ligger til grund for skolens udbud af efteruddannelse 

for voksne. 

Arbejdsmarkedsbehovet 

På Frederikshavn Handelsskole vil en stor del af opgaverne blive varetaget i samarbejde med de øvrige 

skoler i Region Nordjylland i samarbejdet Nordjyske Erhvervsskoler. VUC Nordjylland er ikke en del af 

Nordjyske Erhvervsskoler, men de vil blive inddraget, når det er relevant. På Frederikshavn Handelsskole vil 

Udviklingskonsulenten have ansvaret for opgaverne og deltage i relevante møder. Det nuværende 

samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord fortsætter ligesom, der fortsat vil være et tæt 

samarbejde med det Regionale Arbejdsmarkedsråd, lokale beskæftigelsesråd, kommuner, A-kasser, 

fagforeninger og lokale erhvervscentre. Samarbejdet handler overordnet set om, at 

uddannelsesinstitutionerne understøtter virksomhedernes rekruttering af medarbejdere med de 

nødvendige kompetencer og kvalifikationer og herunder løbende udvikling af kursusudbuddet. 

Frederikshavn Handelsskole udvikler løbende organisationen, så vi er i stand til at møde de regionale 

arbejdsmarkedsbehov og indfri de krav, som erhvervslivet stiller til en moderne og dynamisk skole. Der 

lægges vægt på hurtig omstillingsparathed, når konjunkturer ændrer sig med ændrede behov for efter- og 

videreuddannelse til følge. På Frederikshavn Handelsskole har vi i høj grad fokus på virksomhedernes 

konkrete og aktuelle kompetenceudviklingsbehov.  

Kursusafdelingen for Frederikshavn Handelsskoles hovedopgave er at føre strategien om 

markedsorienteret kundebehovsafdækning ud i livet. Med daglig kontakt til et stort antal virksomheder og 

medarbejdere inden for stort set alle brancher og fag har skolen et særdeles godt indblik i de behov, krav 

og forventninger, kunderne stiller til skolen og til uddannelsessystemet som helhed. Samarbejdet med 

virksomhederne skal medvirke til at fremtidssikre virksomhederne i forhold til udviklingen og 

medarbejderne i forhold til fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Konsulenten samarbejder med konsulenter på øvrige institutioner i Region Nordjylland, med Job- og 

erhvervscentre samt øvrige aktører i forhold til beskæftigelsesindsatsen.  

Frederikshavn Handelsskoles udbud 

Frederikshavn Handelsskole er godkendt til at udbyde og gennemføre kurser inden for følgende Fælles 

Kompetencebeskrivelser: 

- Administration 

- Offentlig forvaltning og sagsbehandling 

- Individuel kompetencevurdering  

Inden for følgende områder søges indgået udlægningsaftaler med andre godkendte skoler, så kurser kan 

udbydes kontinuerligt: 

- Administration 

- Offentlig forvaltning of sagsbehandling 

- Individuel kompetencevurdering  



Der udbydes skræddersyede kurser som Indtægtsdækket Virksomhed (IV) efter behov. 

For at bidrage til den generelle opkvalificering af lokalområdets ledige udbydes følgende aktiviteter i 

samarbejde med Jobcentret: 

- Specifikke uddannelsesforløb for bestemte målgrupper, rettet mod områder med 

arbejdskraftmangel. 

Medarbejderudvikling 

Frederikshavn Handelsskole udbyder kurser inden for Kommunikation, IT, Sociale Medier, salg, 

markedsføring, sprog, Human Ressource og medarbejderudvikling. Desuden udbydes akademiuddannelser i 

samarbejde med Act2Learn UCN. 

Udliciteringspolitik 

I samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og med skolens bestyrelse vurderer Frederikshavn 

Handelsskole, hvilke uddannelser eller elementer heraf, der vil være egnet til udlicitering, og i hvilke 

sammenhænge en sådan egnethed vil kunne komme i spil. Nogle elementer ligger umiddelbart tættere på 

at egne sig til udlicitering end andre. Det må dog nøje vurderes i hvert enkelt tilfælde, idet politikken for 

undervisning mod uddannelsesmål inden for Fælles Kompetence Beskrivelser ofte er en helhed, som man 

risikerer at miste ved en udlicitering.  

Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets vejledning af 19.02.2004. 

Inddragelsen af private som underleverandører i opgaveløsningen  

Frederikshavn Handelsskole har valgt at være markedsorienteret, og hvis skolens kunder efterspørger 

løsning af uddannelseselementer hos private udbydere, eller skolen selv kan se en fordel for kunderne heri, 

vil skolen inddrage private underleverandører i opgaveløsningen. Der kan være tale om ansættelse af 

timelærere eller egentlig udlicitering til private eller offentlige virksomheder. Skolen vil i vurderingen lægge 

stor vægt på kvalitetsniveauet, så prisen ikke er afgørende for eventuelt valg af en underleverandør. 

Udgangspunktet vil være, at opgaven kan løses enten bedre til samme pris eller med samme kvalitet men 

billigere, og som grundlag for vurderingen vil der blive udarbejdet kalkulation for gennemførelse i eget regi. 

Heri vil også indgå vurdering af de administrative omkostninger i forbindelse med udliciteringen, hvori også 

tilsynsopgaven vil være omfattet. Ved udlicitering anvendes Undervisningsministeriets ’standardkontrakt 

for udlicitering’. Der vil i forbindelse med udlicitering til en underleverandør gælde samme vilkår for 

gennemførelsen af uddannelsen, som er gældende for skolen, og Frederikshavn Handelsskole vil have 

tilsynspligt i forhold hertil. Frederikshavn Handelsskole har erfaring i at medvirke til løsning af 

uddannelsesopgaver ved brug af såvel private som andre offentlige udbydere af efterspurgte kompetencer. 

Skolens konsulenter har til opgave at analysere uddannelsesbehovet i markedet, herunder at inddrage 

aftagerne i beslutningsprocessen om valg af leverandør. Hvis skolen modtager henvendelser fra private 

firmaer, der måtte være interesseret i et samarbejde desangående, vil de blive behandlet seriøst.  

Der henvises også her til Undervisningsministeriets vejledning af 19.02.2004. 

Kvalitetssikring af kursusudbud   

Frederikshavn Handelsskole værner om et kvalitetsudbud. Dette gøres ved brug af et 

kvalitetsstyringssystem. Det primære kvalitetsredskab i forbindelse med brug af underleverandører inden 

for FKB-området er auditering ved brug af tjeklister udarbejdet af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, 

som omfatter dokumentation af en række områder i forhold til overholdelse af lovgivningen på området - 

bl.a. administration, markedsføring, undervisningen, faglærerkvalifikationer m.m. Desuden vil der være 

krav om, at alle deltagere gennemfører evaluering i Vis-Kvalitet.  



For at sikre forståelsen og kvaliteten i kurserne afholdes der AMU-prøver blandt deltagerne.  

Marketing 

Frederikshavn Handelsskole anvender saglig og professionel markedsføring af skolen, og skolens produkter 

er baseret på analyser af erhvervslivets og borgernes behov. Målet med markedsføringen er at øge 

kendskabet til den brede vifte af uddannelser, skolen udbyder. Markedsføringen skal endvidere styrke 

skolens profil som en moderne og seriøs udbyder af voksen- og efteruddannelse samt som en attraktiv 

samarbejdspartner over for virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Markedsføringen understøtter 

det personlige salgs- og vejledningsarbejde, som konsulenterne dagligt udfører over for målgruppen. 

Markedsføringen henvender sig primært til medarbejdere og arbejdssøgende, uddannelsesansvarlige og 

ledelse i landets virksomheder, Jobcentre, A-kasser, kommuner og brancheorganisationer. 

 

 


