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Procedure for beskæftigelsesberedskab 

 

 

 

 

Formål 

Procedurens formål er at sikre at der er en systematisk monitorering af beskæftigelsessituationen for vores 

dimittender med henblik på at bidrage til at kvalitetssikre uddannelsernes niveau, indhold og relevans og at 

vi uddanner til relevant beskæftigelse. 

Anvendelse 

Proceduren anvendes på alle fuldtidsuddannelser på EAMV.               

Fremgangsmåde/metode 

Gennem officielle ledighedstal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er tilgængelige for 4. -7. kvar-

tal, monitorere EAMV udviklingen i beskæftigelsen for vores dimittender. Disse suppleres med egne dimit-

tendanalyser samt Uddannelseszoom.  

Resultaterne fra den seneste dimittendanalyse og uddannelseszoom vil være tilgængelige i uddannelsens 

styringsdokumenter.  

Hvis uddannelseschefen observerer en manglende opfyldelse af de opsatte kvalitetsmål for uddannelsen 

set i sammenhæng med en manglende positiv udvikling i beskæftigelsen på en uddannelse ifht. de sidste 

kvartalers beskæftigelsestal, samt historiske udvikling, vil EAMV iværksætte forskellige aktiviteter. Aktivite-

ter og erfaringer fra uddannelseschefer fra andre uddannelser inddrages i drøftelserne for at sikre en mål-

rettet indsats for at opnå øget beskæftigelse. Uddannelseschefen indgår altid i dialog med uddannelsestea-

met for afklaring af evt. årsager til den manglende positive udvikling i beskæftigelsen, der inddrages i arbej-

det med at opnå en forbedret beskæftigelse. 

Der kan iværksættes en supplerende dimittendanalyse og/eller aftageranalyse til afdækning af uddannel-

sernes relevans og dimittendernes eventuelle kompetencegab. 

Af aktiviteter, som ikke allerede er iværksat på uddannelserne og som kan iværksættes, kan nævnes: 

• Indføre forløb på uddannelsen for at klæde de studerende bedre på til beskæftigelse. Det kan 

være: personlig fremtoning, skrivning af ansøgninger og CV, karrieredage med virksomheder 

• Opsøge nye virksomheder for udbredelse af kendskabsgraden til uddannelsen 

• Have øget fokus på beskæftigelse i afrapportering af kvalitetsrapporten gennem evt. selvvalgte mål 

• Inddrage uddannelsesudvalget for uddannelsen. 

• Fokusgruppeinterview med aftagervirksomheder 

Uddannelseschefen har ansvaret for at henlede uddannelsesteamets opmærksomhed på udfordringen og 

sikre, at der i samarbejdet med teamet iværksættes specifikke og målrettede aktiviteter til afhjælpning af 

beskæftigelsessituationen. Det aftales fra gang til gang hvilke aktiviteter, der er relevante for uddannelsen 

afhængigt at årsagerne til den manglende positive udvikling i beskæftigelsen. Drøftelser af årsager og even-

tuel iværksættelse af aktiviteter skal ske på teammøder.  
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Hvis der observeres manglende positiv udvikling i beskæftigelsen, skal informationen tilgå: 

• Uddannelseschefen 

• Uddannelsesteamet 

• Uddannelsesudvalget for teamet 

 

Opfølgning  

Efter offentliggørelse af beskæftigelsestal evaluerer uddannelseschefen, om der skal iværksættes initiativer 

for fremadrettet at kunne sikre, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. 

 Opgaver i forbindelse med beskæftigelsesberedskabet Ansvarlig 

1 Indhentning af beskæftigelsestal fra Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet og EAMVs dimittendanalyser 

• Hvis der er manglende positiv udvikling i beskæftigelsen, 
bliver situationen drøftet med chefgruppen 

Kvalitetsafdelingen 
Respektive uddannelseschefer 

2 Medarbejderinddragelse 

• Gennemgang af beskæftigelsestal med uddannelsesteamet 
for afklaring af evt. årsag til den manglende positive udvik-
ling i beskæftigelsen 

Uddannelseschef 
 

3 Eventuel iværksættelse af supplerende analyser 

• Udarbejdelse af uddannelsesspecifikke områder til dimit-
tend- og aftageranalyse, som videregives til kvalitetsafde-
lingen  

• Aftageranalyse, jf. procedure for aftageranalyse 

• Dimittendanalyse, jf. procedure for evalueringer 

Uddannelseschef 
 
 
 
Kvalitetsafdeling 

4 På temmøder behandles: 

• Evt. årsager til manglende positiv udvikling i beskæftigel-
sen 

• Iværksatte aktiviteter 

• Forventet effekt 

• Videre opfølgning 
Desuden behandles nøgletallet ledighed i Q1 rapporten som et 
overordnet kvalitetsmål. 

Uddannelseschef 

 

Uddannelseschefen har ansvaret for at sikre, at proceduren overholdes. 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt.  


