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Mercantec - Udbudspolitik 2022 

Erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og 

efteruddannelse 

1. Formål 

Mercantec ønsker med denne udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interes-

senter om de politikker skolen vil følge ved udbud af erhvervsuddannelser samt erhvervsrettet voksen- 

og efteruddannelse.                   

Udbudspolitikken 2022 er Mercantecs svar på, hvordan skolen vil leve op til de arbejdsmarkeds- og ud-

dannelsespolitiske målsætninger i bred forstand, herunder hvordan skolen specifikt vil imødekomme ar-

bejdsmarkedets behov for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt ud-

vikle samarbejde og udlicitering, spidskompetencer, markedsføring m.v. inden for området. 

Udbudspolitikken 2022 er tilrettelagt ud fra en ambition om, at Mercantec i et tæt samarbejde med øvri-

ge udbydere af erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt øvrige interes-

senter leverer kurser og konsulentydelser til virksomheder og enkeltpersoner i Midtjylland og resten af 

Danmark, hvor det giver mening. Med udbudsrunden 2019 er der åbnet op for, at voksen- og efterud-

dannelse kan markedsføres og udbydes hvor som helst i landet (jf. Lov om arbejdsmarkedsuddannelser).   

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for alle 

interessenter. 

2. Marked og udbud 

Mercantec er en markedsorienteret uddannelsesinstitution, der udbyder en bred vifte af erhvervsuddan-

nelser og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser i primært Region Midtjylland. Nogle uddannelser – 

specielt indenfor Mercantecs spidskompetencer - udbydes over hele landet.       

Mercantec har hovedsæde i Viborg og afdelinger i Ulfborg og Hoverdal.                    

Skolens spidskompetencer og gode omdømme gør, at der på en række uddannelsesområder tiltrækkes 

virksomheder og uddannelsessøgende fra hele landet. Ligeledes gennemfører Mercantec uddannelser på 

virksomheder eller i lokalt i områder, hvor der er praktisk mulighed herfor.                      

Skolen udbyder erhvervsuddannelser med tilhørende voksen- og efteruddannelser på 6 uddannelsesafde-

linger: 

 Teknologi og Energi 

 Bygge & Anlæg 

 Gastronomi & Sundhed 

 Business 

 Uddannelsescenter Ulfborg Kjærgaard 

 Uddannelsescenter Hoverdal 

 

Mercantec udbyder følgende fagretninger på GF1: 

Mercantec udbyder følgende fagretninger på GF1: 

 Teknologi og Energi 

 Bygge og anlæg 

 Gastronomi og sundhed 
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 EUD Business 

 EUX Business  

 EUX 

Mercantec har udbudsret til følgende Fælles Kompetencebetegnelser (FKB’er): 

 

2207 Anlægsarbejder 

2208 Asfaltbelægninger 

2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer 

2210 Gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring 

2228 Metrologi i metalindustrien 

2250 Ledelse 

2252 Elektronik- og svagstrømstekniske område 

2258 Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg 

2259 Data- og kommunikationstekniske område 

2265 Detailhandel 

2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien 

2273 Automatik- og procesteknisk område 

2275 Administration  

2276 Køretøjsområdet 

2286 Mad til grupper med varieret behov for ernæring 

2290 Lager, terminal og logistik 

2602 Anvendelse af entreprenørmateriel 

2636 Ejendomsservice 

2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg 

2732 Mobile kraner 

2733 Mobile kraner med ballast 

2708 Klimatekniske område 

2709 Varmetekniske område 

2750 Betjening af industrirobotter for operatører 

2775 Montage af industriprodukter 

2787 Spåntagende metalindustri 

2851 Elektrisk automation på aut. Maskiner og anlæg 

2855 Sikrings- og alarmteknik 

2856 Tele- og datateknik 

2858 Svejsning og termisk skæring i metal (Erstatter 2650) 

2861 Vvs-installationer og vedvarende energiløsninger 

2862 Gas- og oliefyrede installationer 
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2.1 Teknologi og Energi 

Teknologi og Energi udbyder uddannelser inden for følgende områder: 

Data/IT, el, elektronik, automatik og VVS: 

Erhvervsuddannelser – GF2/hovedforløb Voksen- og efteruddannelser 

 IT-supporter  

 Datatekniker (også EUX) 

Specialer: 

 Infrastruktur 

 Programmering 

 

 Elektriker (også EUX og talentforløb) 

 

 Elektronikfagtekniker (også EUX) 

 Medicotekniker 

 Elektronikudviklingstekniker 

 

 Automatikmontør 

 Automatiktekniker (også EUX) 

 

 VVS-blikkenslager (også EUX) 

 Data- og kommunikationstekniske område  

FKB 2259 

 Tele- og datateknik  

FKB 2856 

 Elektronik og svagstrømstekniske område  

FKB 2252 

 Automatik- og procesteknisk område 

FKB 2273 

 Elektrisk automation på aut. Maskiner og anlæg  

FKB 2851 

 Betjening af industrirobotter for operatører  

FKB 2750 

 Sikrings- og alarmteknik  

FKB 2855 

 Vvs-installationer og vedvarende energiløsnin-

ger 

FKB 2861 

Teknologi og Energi er en af landets største udbydere inden for elektronik-, data-, robot-, automatik- og 

kommunikationsområderne, og har opbygget spidskompetencer inden for efter- og videreuddannelse. 

Kursusudbuddet dækker et bredt spekter af efterspørgslen inden for skolens geografiske udbudsområder. 

Teknologi og Energi er værtsskole for ”Videncenter for automation og robotteknologi” – som er et lands-

dækkende samarbejde mellem: EUC Nordvest (Thisted), TECHCOLLEGE (Aalborg), NEXT (København) og 

TEC (København). 

Afdelingen udvikler og gennemfører en række skræddersyede/individuelle firmakurser inden for oven-

nævnte fagområder. Her tages afsæt i den enkelte virksomheds ønsker og behov - både hvad angår fag-

ligt indhold og afholdelsesform. 

Teknologi og Energi tilbyder ligeledes certificeringsforberedende kurser inden for Cisco.  

 

I dette fagområde har Mercantec lærepladsgaranti på uddannelserne: 

 Automatiktekniker 

 Elektronikfagtekniker 

 VVS energispecialist 
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Teknologi og Energi besidder spidskompetencer på områderne: 

 Netværk (CCNA / CCNP / CCDP) IP v.6 

 Serverteknologi (Microsoft / Linux / UNIX / IOS) 

 Programmering (.net, C#, ASP, XML, JAVA, SWIFT) 

 Udvikling af e-læringskoncepter og undervisningsmaterialer hertil. 

 Automation og robotteknologi 

Teknologi og Energi deltager i de landsdækkende projekter COMPRESS, MORE, Undervisning i iværksæt-

teri og STEM - Vejen til Erhvervskompetence og Beskæftigelse, hvor der samarbejdes med andre er-

hvervsskoler. 

Smed og industritekniker:  

Erhvervsuddannelser – GF2/hovedforløb Voksen- og efteruddannelse 

 Smed med bearbejdning 

 Klejnsmed (også EUX) 

 

 Svejser 

 Produktør 

 

 Industritekniker (også EUX og talentforløb) 

 Industriassistent  

 Industrioperatør 

 Spåntagende metalindustri  

FKB 2787 

 Metrologi i metalindustrien  

FKB 2228 

 Svejsning og termisk skæring i metal  

FKB 2858 

 Montage af industriprodukter –  

FKB 2775 

Uddannelserne udbydes fortrinsvis på Mercantecs afdelinger i Viborg og det naturlige dækningsområde 

for erhvervsuddannelserne er Region Midtjylland.          

Mercantec har lærepladsgaranti på uddannelserne 

 Industritekniker 

 Klejnsmed 

Teknologi og Energi besidder spidskompetencer inden for CAD/CAM-styring. 

Auto:  

Erhvervsuddannelser – GF2/hovedforløb Voksen- og efteruddannelser 

 Automontør  

 Personvognsmekaniker (også EUX og talentfor-

løb) 

 Køretøjsområdet FKB 2276 

Uddannelserne udbydes fra Mercantecs afdeling i Viborg. 

Det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er Region Midtjylland, men mange lær-

lingeforløb gennemføres i samarbejde med de største bilimportører, hvilket i praksis betyder at skolen 

her er landsdækkende.  

Mercantec har lærepladsgaranti på uddannelsen: 

 Personvognsmekaniker 
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Teknologi og Energi besidder spidskompetencer inden for  

 Autoteknik 

 El- og hybridteknik 

Her efterspørges skolens kurser af en lang række af landets bilimportører.  

Der udbydes uddannelse og træning af mekanikere/teknikere og andre medarbejdergrupper i autobran-

chen. Særlige, faglige påbygningsmoduler tilbydes på lærlingeuddannelserne, og på landsplan gennemfø-

res specielle mærkerelaterede lærlingeforløb.  

Teknologi og Energi er landets eneste udbyder af uddannelser inden for bilens hjul og undervogn. Disse 

områder udbydes over hele landet. 

Endvidere tilbydes klargøringskurser i åbent læringscenter.   

Lean- og ledelseskurser: 

Teknologi og Energi udbyder kurser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB’er): 

Erhvervsuddannelser – GF2/hovedforløb Voksen- og efteruddannelser 

 
 Arbejdets organisering ved produktion i indu-

strien  

FKB 2266  

 Ledelse  

FKB 2250 

Lean- og ledelseskurser (GLU) samt kurser inden for personlig udvikling og teamsamarbejde gennemfø-

res både som åbent udbud og som virksomhedsforløb. 
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2.2 Bygge og Anlæg  

Bygge og Anlæg udbyder følgende uddannelser: 

Erhvervsuddannelser – GF2/hovedforløb Voksen- og efteruddannelser 

 Bygningsstruktør (også EUX) 

 Anlægsstruktør (også EUX) 

 Brolægger* 

 

 Grøn tømrer (også EUX og talentforløb) 

 Gulvlægger (også EUX og talentforløb) 

 Tækkemand* 

 

 Ejendomsservicetekniker 

 

 Bygningsmaler* 

 

*Mercantec gennemfører ikke hele uddannelsen, 

men samarbejder med andre skoler herom. 

 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer  

FKB 2209 

 Anlægsarbejder  

FKB 2207  

 Gulvlægning og vådrumsopgaver med våd-

rumssikring  

FKB 2210 

 Planlægning, styring og samarbejde i bygge & 

anlæg  

FKB 2258      

 Ejendomsservice 

FKB 2636 

 
AMU- og kontraktuddannelser 

  Rørlægger 

 Kloakmester 

 Efteruddannelse for struktør, tømrer og gulv-

lægger 

Mercantec har lærepladsgaranti på uddannelserne: 

 Anlægsstruktør 

 Bygningsstruktør 

 Gulvlægger 

For hovedparten af uddannelserne er Region Midtjylland det naturlige dækningsområde.                    

Bygge og Anlæg besidder spidskompetencer på uddannelsesområderne: 

 Gulvlægger 

Mercantec er landsskole for gulvlæggeruddannelsen. 
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2.3 Uddannelsescenter Ulfborg Kjærgaard og Hoverdal 

Uddannelsescenter Ulfborg Kjærgaard og Hoverdal udbyder følgende uddannelser: 

Erhvervsuddannelser – GF2/hovedforløb Voksen- og efteruddannelser 

 

 

 Anvendelse af entreprenørmateriel  

FKB 2602 

 Asfaltbelægninger  

FKB 2208 

 Etablering og pleje af grønne områder og an-

læg  

FKB 2666 

 Mobile kraner  

FKB 2732 

 Mobile kraner med ballast 

FKB 2733 

 Lager, terminal og logistik 

FKB 2290 

 Klimatekniske område 

FKB 2708 

 Varmetekniske område (fyrede anlæg) 

FKB 2709 

 
AMU- og kontraktuddannelser 

  Vejasfaltør 

 Maskinfører 

 Maskinførerkurser 

 Kabel og ledningsarbejder 

 Anlægsgartner og kirkegårdsgraver 

 Kran, truck og teleskoplæsser 

 EGU forløb maskinfører 

 Klima 

 Kedelpasser 

Kurserne udbydes fra Mercantecs afdelinger i Ulfborg, Hoverdal og Viborg. Hovedparten af uddannelserne 

har Region Midtjylland som det naturlige dækningsområde. Entreprenør- og vejasfaltør-uddannelserne 

udbydes i hele landet.                     

Mercantec besidder spidskompetencer på uddannelsesområderne: 

 Anvendelse af entreprenørmateriel – herunder maskinføreruddannelsen 

 Kran 

 Klima- og fyringsteknik 

Skolen er landsdækkende indenfor disse uddannelser. 
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2.4 Gastronomi & Sundhed 

Gastronomi & Sundhed udbyder følgende uddannelser: 

Erhvervsuddannelser – GF2/ hovedforløb Voksen- og efteruddannelse 

 Ernæringsassistent (også EUX og talentforløb) 

 Gastronom* (også EUX og talentforløb) 

Specialer: 

 Gastronomiassistent 

 Smørrebrød 

 Catering 

 Kok 

 Bager* (også EUX og talentforløb) 

 Tjener* (også EUC og talentforløb) 

 

*Mercantec gennemfører ikke hele uddannelsen, 

men samarbejder med andre skoler herom. 

 Mad til grupper med varieret behov for ernæ-

ring 

FKB 2286 

 Følgende AMU-uddannelser udbydes: 

 Kurser målrettet ansvarlige i børnehaver 

 Kostplanlægning til børn 

 Kostberegning og vejledning 

 Mellemmåltider 

 Måltidet i pædagogisk arbejde 

 Børn og mellemmåltider 

 Nøglehulsmærket 

 Smagen i centrum 

 Diæt til plejehjem 

 Brød og madbrød 

 

 Teambuilding  

(Udbydes som indtægtsdækket virksomhed) 

Uddannelserne udbydes primært fra Mercantecs afdeling i Viborg. Det naturlige dækningsområde for ho-

vedparten af uddannelserne er Region Midtjylland. 

Mercantec har lærepladsgaranti på 

 Bager 

Garantien er etableret i samarbejde med Salling Group og COOP.  

Der udbydes forløb til ledige sammensat med udgangspunkt i både den nationale 6 ugers positivliste og 

de regionale positivlister for RAR Østjylland og RAR Vestjylland og tilstødende RAR’er. Endvidere udbydes 

skræddersyede kurser til integrationsborgere og borgere med dansk som andetsprog. 

Skolen indgår i projektsamarbejde med bl.a. ZBC, College 360 og Tradium.  
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Der samarbejdes med Kost og Ernæringsforbundet, KHRU, Økologisk Landsforbund, COOP og Salling 

Group.  

2.5 Business 

Business udbyder følgende uddannelser: 

Erhvervsuddannelser – GF2 / hovedforløb Voksen- og efteruddannelse 

Kontor – EUX 

Specialer: 

 Administration 

 Offentlig administration 

 Lægesekretær  

 Revisorassistent 

 Økonomiassistent  

 

Butik – (også EUX og talentforløb) 

Specialer: 

 Salgsassistent 

 Digital Handel 

 Convenience 

 

Handelsassistent (også EUX og talentforløb) 

Specialer: 

 Salg 

 Digital Handel 

 

Eventkoordinator* 

 

*Mercantec gennemfører ikke hele uddannelsen, 

men samarbejder med andre skoler herom.   

 Detailhandel 

FKB 2265 

 Administration 

FKB 2275 

Mercantec har lærepladsgaranti på uddannelsen 

 Handelsassistent - salg 

 

Ud over uddannelser i egne FKB’er gennemføres voksen- og efteruddannelseskurser i samarbejde med 

andre erhvervsskoler, som er godkendt til FKB’erne: 

 Offentlig forvaltning og sagsbehandling  

FKB 2245 

 Viden og forretningsservice  

FKB 2798 
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Uddannelserne udbydes i Viborg og det naturlige dækningsområde for hovedparten af uddannelserne er 

Region Midtjylland. 

3. Mercantecs imødekommelse af arbejdsmarkedets behov 
(behovsvurdering) 

Mercantec servicerer erhvervslivet i primært Region Midtjylland med en bred vifte af uddannelsestilbud, 

hvilket gør skolen til en væsentlig bidragsyder i den regionale vækst.                 

Skolens udbudsflade og uddannelsernes geografiske placering er overordnet styret af kundernes behov. 

Udbud orienteres og udvikles løbende i forhold til den aktuelle efterspørgsel på det regionale og nationale 

arbejdsmarked. Organisationen udvikles parallelt, således at skolen samlet set er i stand til at indfri de 

krav og ønsker, som det offentlige og private arbejdsmarked stiller til en moderne, dynamisk og agil ud-

dannelsesinstitution.                         

Kundernes behov opfanges ad mange forskellige kanaler, men primært gennem et tæt samspil med Mer-

cantecs frontpersonale (uddannelseskonsulenter, lærepladskonsulenter, undervisere m.fl.), som deltager 

i vidt forgrenede netværk, hvor kompetenceudvikling i virksomhederne er det centrale omdrejningspunkt. 

Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i Mercantecs bestræbelser på at indfri kundernes behov 

og forventninger. Dialogen foregår via arbejdet i Mercantecs bestyrelse, de faglige udvalg, efteruddannel-

sesudvalgene, Advisory Boards samt de lokale uddannelsesudvalg. 

Skolen har et tæt samarbejde med jobcentre, kommuner og regioner samt faglige organisationer om 

beskæftigelsesindsatsen, herunder om omstillingsprocesser og imødegåelse af flaskehalse.                      

Endelig søger skolen til stadighed at opfange behovene hos og vejlede den enkelte uddannelsessøgende. 

Der er et særligt fokus på den enkelte elevs / kursists realkompetencer (erhvervs- og livserfaringer) med 

tilbud om gennemførelse af individuelle realkompetencevurderinger, som basis for at sikre et målrettet 

uddannelsesforløb for den enkelte. 

Bæredygtighed og grøn omstilling er centrale uddannelsesområder. Udpegning til UNESCO verdensmåls-

skole i 2020 har øget skolens muligheder for at udvikle og kvalificere aktiviteter som skal sikre kvalitets-

uddannelser, der fremmer en bæredygtig udvikling og giver skolens elever de bedste kompetencer til at 

skabe en grøn fremtid. (Nyt) 

  

4. Forventninger til aktiviteten i 2022 

Overordnet forventes uddannelsesaktiviteten i 2022 at komme tilbage på niveauet i 2019 – før Coronak-

risen.  

5.  Muligheder i forhold til bevilling og prioritering 

Mercantec er som landets øvrige uddannelsesinstitutioner underlagt de overordnede politiske beslutnin-

ger og bevillingsmæssige rammer for gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Rege-

ringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der er behov for at styrke det erhvervsrettede vok-

sen- og efteruddannelsesområde yderligere.        

Mercantec er meget fokuseret på den regionale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udfordring. 

Skolen ser det derfor som én af sine fornemste opgaver at dække regionens behov for erhvervsrettede 

voksen- og efteruddannelser. I det tilfælde, at bevillingerne sætter begrænsninger for i hvilken udstræk-

ning uddannelsesbehovet kan imødekommes, vil skolen prioritere sin indsats som følger:      

 Virksomheder som efterspørger kompetenceudvikling til medarbejdere.  

Med afsæt i kravet om grøn omstilling gøres en særlig indsats for at give medarbejderne  

 nye kompetencer inden for den nyeste teknologi og nye måder at udføre arbejdet på. 

 basale IT-kompetencer 
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 Uddannelsestilbud i force majeure lignende situationer som følge af virksomhedslukninger/-

etableringer  

 Skolens særlige forpligtelse i forbindelse med certificerings- og recertificeringskurser  

 Skolens regionale arbejdsmarkedspolitiske forpligtelse til imødegåelse af flaskehalse   

Skolen vil til stadighed arbejde for, at der over hele året er tilstrækkelig bevillingsmæssig dækning til, at 

vi kan leve op til ovenstående prioriteter. 

Såfremt den bevillingsmæssige situation gør, at vi ikke kan imødekomme et uddannelsesbehov, vil sko-

len i samarbejde med den enkelte kunde forsøge at finde alternative løsningsmuligheder. Målet er, at 

kundens behov for uddannelse og skolens lovmæssige forpligtigelse til udbud kan forenes via samarbejde 

med kunden og/eller andre uddannelsesinstitutioner.    

6. Samarbejdspolitik for Mercantec 

Mercantec samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner om udbud af erhvervsfaglige uddanneler 

og voksen- og efteruddannelse.  

På voksen- og efteruddannelsesområdet er etableret et tæt samarbejde mellem skolerne i Erhvervsskoler 

Østjylland (ESØ – se nedenfor) om bl.a. 

• Koordinering af kursusudbuddet  

mellem skoler for at sikre et bredt udbud - både fagligt og geografisk. Samarbejdet vil øge mulighe-

den for udbud af garantikurser, specielt til gavn for de smalle uddannelsesområder. 

• Samarbejde om opfyldelse af virksomhedernes behov 

gennem styrkelse af netværk mellem skolernes virksomhedskonsulenter. Kvalificeret dialog og spar-

ring med virksomhederne skal sætte virksomheden i centrum og medvirke til at afdække og opfylde 

deres samlede uddannelsesbehov. 

Virksomheder skal opleve en enkelt og let adgang til og administration af efteruddannelse. 

• Fælles procedurer 

skal medvirke til ensartethed, kvalitet og forenkling i samarbejdet mellem skolerne (fx udlægning af 

undervisning, udlån af lærere og lån af lokaler). 

• Nye uddannelsestilbud 

udvikles og deles mellem skolerne – både materialer, metoder, form og indhold  

 

Endvidere samarbejder Mercantec med en række offentlige og private udbydere. Skolen henviser gerne 

til samarbejdspartnere, såfremt disse er bedre i stand til at opfylde kundens behov. 

Mercantec indgår gerne aftaler om udlagt undervisning til andre skoler ud fra, hvad der tjener kundens 

interesser bedst. Mercantec vil ved indgåelse af disse aftaler sikre sig, at samarbejdspartneren på det 

konkrete område er i stand til at levere en kvalitet, der modsvarer Mercantecs. Aftalerne kan også indgås 

ud fra et ønske om at sikre, at der ikke inden for en rimelig geografisk afstand bruges unødige ressourcer 

på dobbelt udbud med risiko for halve hold/aflysninger.    

 

Mercantec har indgået samarbejdsaftaler med:                       

 ESØ-skolerne 

(College 360, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Den Jydske Haandværkerskole, SOSU Øst-

jylland, Tradium, Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus, Viden Djurs, Learnmark Horsens, Aarhus 

Business College, Mercantec, Aarhus Tech og Randers Social- og Sundhedsskole)  

 Tekniske og merkantile erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland 

 Samarbejdsskoler indenfor teknologi og kommunikation 

(Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, UddannelsesCenter Holstebro, Tradium, NEXT, TEC, Syddansk 

Erhvervsskole) 
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 Samarbejdsskoler indenfor Hotel & Restaurant 

(Bornholms Erhvervsskole, Hotel- og Restaurantskolen i Kbh., Skov- og Naturskolen, Roskilde Tekni-

ske Skole, Slagteriskolen Roskilde, ZBC, EUC Vest, CEU Kolding, EUC Sjælland, Tradium, College 360, 

Aarhus Tech, Uddannelsescenter Holstebro, Aalborg Tech, EUC Nordvest, DCJ, EUC Ringsted, Dalum 

TS, Kost og Ernæringsforbundet, Økologisk Landsforening, Erhvervsskolerne Aars plus Dansk Super-

marked Group) 

 Jyske Anlægsgartnerskoler 

(AMU Nordjylland, AMU SYD, Jordbrugets Uddannelsescenter)  

 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 

 VUC Skive-Viborg  

 Aarhus Maskinmesterskole 

 Aalborg Universitet  

 AU-HIH, Herning 

 Professionshøjskolen VIA University College 

 Erhvervsakademi MidtVest  

 Erhvervsakademi Dania  

 Medieskolerne i Viborg  

 AMU Nordjylland  

 AMU Fyn  

 EUC Vest  

 EUC SYD 

 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle  

 Skals Håndarbejdsskole 

 Jobcentrene i Region Midtjylland 

 Fagforeninger og a-kasser 

7. Mercantecs udliciteringspolitik  

I det omfang Mercantec ikke selv er i stand til fagligt / kompetencemæssigt og ressourcemæssigt at ud-

føre en uddannelsesopgave – og det økonomisk og kvalitetsmæssigt er bæredygtigt, kan Mercantec søge 

samarbejde med relevante private udbydere om gennemførelse af udvalgte uddannelsesaktiviteter. 

Samarbejdet kan omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser m.v.  

Skolen anvender de af Undervisningsministeriet udviklede skabeloner til indgåelse af kontrakter omkring 

udlicitering for så vidt angår rammer for udlicitering, tilsyn med udlicitering mv. 

7.1 Udlagt undervisning 

Mercantec indgår aftaler med andre AMU-udbydere om udlægning af AMU-uddannelsesmål i forhold til de 

lokale behov. Der er opmærksomhed på muligheden for at erstatte udlægningen med et samarbejde 

omkring afholdelse af kursusforløb.    

Ved indgåelse af aftaler om udlægning anvendes et udlægningsparadigme, som er aftalt mellem er-

hvervsskolerne i ESØ-samarbejdet. Formålet med paradigmet er at sikre et kundebaseret udbud (ref.: 

Ministeriet for Børn og Undervisnings udbudsbrev af d. 4. juni 2009 – sagsnr. 150.06C.031, ministeriets 

brev af 23. september 2009 samt øvrige regler på området). 

Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners kapacitet, her-
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under sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af fagligt og pædagogisk bæ-

redygtige uddannelsesmiljøer. 

Markedsføring: 

Godkendte skole forestår markedsføringen. 

Afholdende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre markedsføring af udlagt undervisning 

med markedsføringsmateriale og metode godkendt af godkendte skole. 

Undervisere og undervisningsmateriale: 

Uddannelsen gennemføres med undervisere, der har ansættelse på afholdende skole og som har de rele-

vante faglige kvalifikationer til det pågældende kursus samt pædagogiske kvalifikationer jf. AMU-loven.  

Afholdende skole opbevarer undervisningsmateriale, opgaver, cases mv. samt relevant dokumentation på 

faglige og pædagogiske kompetencer i form af CV på den/de relevante underviser(e), således at god-

kendte skole til enhver tid kan rekvirere disse og føre den påkrævede stikprøvekontrol med henblik på 

kvalitetssikring. 

Økonomi: 

Undervisningsministeriet afregner med godkendte skole. Godkendte skole afregner med afholdende sko-

le. Fællestaxameter afregnes mellem godkendte skole og afholdende skole i overensstemmelse med en 

eventuel arbejdsfordeling. 

Den udlagte undervisning indgår i godkendte skoles budgetmål. Der kan træffes aftale om, at afholdende 

skole skal reservere budgetmål (EVE-ramme) til godkendte skole. 

Tilsyn: 

Den godkendte skoles tilsynspligt med afholdende skole er indarbejdet i aftaleparadigmet.  

 

7.2 Garantikurser 

Mercantec har en målsætning for 2022 om, at minimum 50 % af de åbne AMU-kurser udbydes som ga-

rantikurser. Med garantien sikres gennemførelse af udvalgte kurser.  

Gennemførelse af garantikurser kan koordineres med andre skoler. Mellem ESØ-skolerne er lavet aftaler 

om koordinering af og samarbejde om udbud af garantikurser på smalle kursusområder. 

Garantikurserne udpeges for ét år ad gangen med start fra årsskiftet. 
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