
Projekter der har modtaget midler fra Pulje til forsøg med 

samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb 

Blended Learning  
AMU Nordjylland, AMU Vest, Amu Fyn, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, Skive college, AMU Syd, 
Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier og Syddansk Erhvervsskole er gået sammen i projektet om at 
udvikle blended learning forløb. I alt udvikles 35 blended learning kurser på forskellige områder, som de 
deltagende skoler er fælles om at udbyde. Skolerne laver også fælles digitalt kursusmateriale. Der vil også være 
tilstedeværelsesundervisning, som vil foregå hos den enkelte AMU-udbyder. 
 
Fra AMU til AU 
Projektet har særligt fokus på at skabe bedre overgange fra arbejdsmarkedsuddannelse til akademiuddannelse. De 
fire samarbejdspartnere, Tradium, Campus Vejle, Tietgen og EUC Nordvest, vil lave et fælles digitalt udbud af 
10-20 forløb på det merkantile område. Det skal blandt andet afhjælpe aflysninger af planlagte kurser. 
Undervisningen vil være blended learning, hvilket skal sikre forøget adgang til uddannelsestilbud.  
 
Samarbejdsplatform mellem fire uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med henblik på udvikling 
af digital og interaktiv læring på AMU-området 
Projektet er et regionalt forankret samarbejde mellem CELF, Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole og 
EUC Sjælland. De fire uddannelsesinstitutioner vil udvikle 5-6 forløb på det merkantile og tekniske område. 
Nogle af forløbene vil være ren e-læring, mens andre vil være blended learning.  
 
Turismeindsats i AMU – Fleksibelt og digitalt 
De tre geografisk spredte AMU-udbydere, Tietgen Buisness, Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole, 
går sammen om et fælles udbud af seks forløb på turismeområdet. Forløbene udbydes på samme kursusdage – 
og minimum én af institutionerne udbyder kurset digitalt. Projektet skal være med til at overkomme den 
udfordring, at turisterhvervets medarbejdere ofte arbejder, når andre har fri. På den måde kan projektet sammen 
med andre initiativer understøtte, at flere medarbejdere i turismeerhvervet får efteruddannelse.  
 
Udvikling af digital efter- og videreuddannelse inden for SOSU-området  
Alle AMU-udbydere inden for SOSU går sammen om at udvikle 10 digitale forløb. Tre regionale tovholdere vil 
være med til at forankre projektet blandt AMU-udbydere i hele landet. Der vil både blive udviklet ren 
fjernundervisning og blended learning.   
 
Udvikling og udbud af sprøjtecertifikat i ny delvis digitaliseret form 
Projektet vil kombinere Erhvervsskolernes Aars’ viden om sprøjteteknik med EUC Nordvest’s viden om 
brugersegmentet på sprøjteområdet. Projektet forventes at medføre en øget gennemførelsesprocent og flere 
kursister grundet den større fleksibilitet. Undervisningen vil være en blanding af flere forskellige former for 
digital læring og tilstedeværelsesundervisning.   

 


