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Viden To Go

Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet  
voksen- og efteruddannelse 
Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og i de senere år er det gået endnu hurtigere. Nye teknologier, nye 
platforme og en ny forståelse af, hvordan arbejdslivet som helhed ser ud, kalder på, at vi som samfund i endnu 
højere grad formår at tilpasse vores måde at uddanne på – blandt andet med mere målrettet voksen- og 
efteruddannelse (VEU).

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser eksempelvis, at Danmark kommer til at have 65.000 
ufaglærte for meget i 2025. Samtidig anslår Danmarks Vækstråd, at vi i de samme år kommer til at mangle 
110.000 danskere med de rette kompetencer.

Behovet for et bredt kompetenceløft til medarbejdere i hele Danmark er også understreget med den seneste 
trepartsaftale, som voksen- og efteruddannelse har en central rolle i. Aftalen skal give et markant løft til voksen-, 
efter- og videreuddannelsessystemet og omfatter initiativer for knap 2,5 milliarder kroner fra 2018-2021. 

VUC-sektoren besvarer samfundets behov ved at påtage sig rollen som leverandør af de efterspurgte,  
almene og fleksible kompetenceløft. Med udgangspunkt i høj faglighed på vores uddannelser, udvikler vi hele  
tiden sektoren til at løse opgaven gennem samarbejde og partnerskaber. 

Trepartsaftalen udfordrer fremtidens voksen- og efteruddannelse, og det betyder et nyt og større fokus  
på de almene kompetencer, som er VUC-sektorens ekspertområde.
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Fleksible kompetenceløft til nye tider
Hvert år tilegner flere end 100.000 danskere sig nye kompetencer på VUC. 
Kompetenceløftet udvikler den enkelte, giver muligheder for at omstille sig  
og studere videre og skaber værdi for arbejdspladsen.

VUC styrker danskernes kompetencer, så de hele tiden matcher et arbejds marked  
og et samfund i hastig udvikling, hvor teknologier, jobformer og digitalisering stiller 
nye krav til, hvordan vi tænker uddannelse og skaber værdi til nye tider.

Viden To Go er et nyt begreb, som handler om, at VUC-sektoren i højere grad skal ud 
af huset og møde den enkelte og virksomhederne, der hvor de er. VUC befinder sig 
dér, hvor der er det største behov for kompetenceløft, og uddannelsestilbuddene 
skal stå tydeligt for de medarbejdere og virksomheder, der har behov for nye 
kompetencer.

Viden To Go er fleksible kompetenceløft, hvor medarbejderne får den viden, 
de skal bruge hele livet og i forløb, der indretter sig efter medarbejdernes og 
virksomhedernes efterspørgsel. Det gøres blandt andet ved, at medarbejdere 
og virksomheder får adgang til uddannelser sammensat som fleksible moduler, 
der er mere anvendelses orienterede, branchespecifikke og med varierede 
tilrettelæggelsesformer.

VIDEN VIDEN 
TO GO

FLEKSIBLE KOMPETENCELØFT

VUC giver danskerne mulighed for at tilegne sig kompetencer 
og dermed opnå flere muligheder.
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Viden To Go

Målrettede uddannelsestilbud til nye udfordringer 
Viden To Go udvikles løbende, synliggøres nationalt og  
tilbydes lokalt og regionalt. På den måde kan virksomheder  
og medarbejdere på samme tid profitere af det nødvendige  
videngrundlag og den lokale forankring. 

Viden To Go er målrettet: 
Virksomheden,  
der vil vedligeholde eller opgradere  
en medarbejders kompetencer

der vil hjælpe en medarbejder  
til at beherske nye arbejdsopgaver

der vil fastholde og motivere  
en medarbejder

VIDEN 
TO GO

Personen,  
der har behov for løft  
af basale kompetencer 

der ønsker et sporskifte  
i sin karriere 

der vil videreuddannes  
til nye muligheder
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Viden To Go

VUC målretter 
kompetenceudvikling,  

så voksne uden 
beskæftigelse får 

øgede muligheder på 
arbejdsmarkedet

VUC 
bidrager til at skabe 

kvalificeret arbejdskraft 
og konkurrencedygtige 

virksomheder ved at 
styrke og opdatere 

medarbejdernes 
nøglekompetencer

VUC udbygger løbende sin rolle  
inden for voksen- og efteruddannelses-
området og er et omdrejningspunkt  
i systemet.

Det betyder, at... 

VUC i hele  
landet modtager 

medarbejdere og tilbyder 
ny energi og opdatering 

af kompetencer til 
arbejdsmarkedet
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VUC prioriterer fire fælles indsatser

Ud af huset 
Øge tilgængeligheden af kompetenceudvikling for virksomheder  
og den enkelte og aktivt skabe partnerskaber med andre aktører.

Produktudvikling
Udvikle nye landsdækkende tilbud, der skræddersyes  
til virksomheder og medarbejdere.

Fælles indgang 
Skabe en fælles indgang til VUC’s uddannelser, der  
giver virksomheder og medarbejdere overblik over  
mulighederne nationalt, regionalt og lokalt.

Optimale rammer
Sikre gode rammebetingelser for almen kompetence- 
 udvikling gennem dialog med politikere, interesse-  
og brancheorganisationer. 

UD AF 
HUSET

 
OPTIMALE  
RAMMER
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FÆLLES  
INDGANG 

PRODUKT- 
UDVIKLING 

Viden To Go

VIDEN TO GO – 6



Viden To Go

UD AF 
HUSET

 
OPTIMALE  
RAMMER

VIDEN 
TO GO

Indsats 
Ud af huset  
Samfundets behov for at få opkvalificeret arbejdsstyrken stiller 
krav til, at VUC udvikler og leverer nye relevante uddannelsestilbud.

VUC afdækker professionelt og effektivt det konkrete 
uddannelsesbehov, så indsatsen målrettes virksomheden og 
medarbejdernes behov.

Viden To Go er tilgængelig i hele Danmark. VUC’erne er fælles 
om videndeling og løsninger af konkrete opgaver og samarbejder 
med andre aktører om indsatsen, herunder erhvervsakademier, 
erhvervsskoler, AMU-centre og professionshøjskoler.

FÆLLES  
INDGANG 

PRODUKT- 
UDVIKLING 

VIDEN TO GO – 7



UD AF 
HUSET

 
OPTIMALE  
RAMMER

PRODUKT- 
UDVIKLING 
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TO GO

Indsats
Produktudvikling 
For at løfte arbejdsstyrken mærkbart, vil VUC-sektoren levere 
undervisning af høj kvalitet. 

I et samarbejde på tværs udvikles fælles uddannelseskoncepter,  
som tilbydes i hele landet. Samarbejdet sikrer høj kvalitet i udviklingen 
og forener ressourcer, viden og erfaringer med henblik på at bidrage til 
et nationalt kompetenceløft.FÆLLES  

INDGANG 
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RAMMER
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Indsats 
Fælles indgang  
Viden To Go skaber en fælles indgang. En fælles indgang gør 
det enkelt og overskueligt for virksomheder og den enkelte 
medarbejder at få det nødvendige kompetenceløft. 

En fælles indgang til Viden To Go guider på rette vej og sikrer 
samtidig samme kvalitet uanset, hvor den første kontakt foregår. 

Viden To Go skal samlet være synligt på den kommende 
fælles indgang til VEU-systemet, som er et af trepartaftalens 
hovedelementer. Sektorens profil skal være klar til den nye 
nationale vejledningsinstitution og på digitale platforme, der 
udvikles fremover.

Viden To Go
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UD AF 
HUSET

FÆLLES  
INDGANG 

PRODUKT- 
UDVIKLING 

VIDEN 
TO GO

Indsats 
Optimale rammer 
Viden To Go sikrer gode rammer for almen 
kompetence udvikling gennem udvidet og systematisk 
dialog med politikere, embedsværk, interesse- og 
brancheorganisationer.

OPTIMALE  
RAMMER
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