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Realkompetencevurdering
Med en realkompetencevurdering kan du få synliggjort og dokumenteret
alle de uformelle kvalifikationer, som du har opnået via din tidligere
erhvervserfaring. Det styrker dine muligheder for at få merit ved
videre voksen- og efteruddannelse og kan også bruges i din jobsøgning
- fx som bevis for dine kompetencer i dit cv.

Muligheden for realkompetencevurdering er primært henvendt til
dig, der ikke har en videregående uddannelse. Den kommer typisk
på tale:

Økonomi
Du modtager som udgangspunkt din sædvanlige ydelse i den
periode, du får foretaget en realkompetencevurdering.

SÅDAN GØR DU

• Hvis du er startet i job i stedet for uddannelse.
• Hvis du vil skifte branche.
• Hvis du efter længere tid i job ønsker mere uddannelse.
• Hvis du har uafsluttede uddannelser bag dig og gerne vil i gang
igen.

Kontakt jobcentret og hør mere om dine muligheder for at få en
realkompetencevurdering.

Realkompetencevurderingen, som kan vare fra 1/2 dag til 10
dage, kan bestå af en vurdering eller afprøvning af, om dine
kvalifikationer, kompetencer og viden fx kan bruges i et specifikt
job eller i en specifik branche. Realkompetencevurdering kan også
danne afsæt for et konkret uddannelsesløft via erhvervsuddannelser for voksne (se separate faktaark om Erhvervsuddannelse
for voksne og Uddannelsesløft).

• Voksenuddannelsesområdet VUC
• Arbejdsmarkedsuddannelsesområdet AMU
• Erhvervsuddannelsesområdet EUV
• Videregående voksenuddannelsesområdet VVU

Selve vurderingen skal foretages af en ordinær
uddannelsesinstitution under enten:

Inden mødet med uddannelsesinstitutionen kan du med fordel gå
ind på minkompetencemappe.dk og registrere din erhvervserfaring og de kurser, du eventuelt har taget.

Betingelser
• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du får foretaget en realkompetencevurdering.
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HVEM GÆLDER DET?

Få
dokumentation
på alt det,
du kan

