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Samarbejdet mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS 
 
EPOS har som mål at udvikle samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg. Et 
godt samarbejde mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS vil medvirke til at 
sikre brugen og udbyttet af EPOS’ uddannelser. 
 
Samarbejdet mellem de lokale udvalg og EPOS har indtil nu bestået i, at de lokale 
udvalg har bidraget til den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse med vurderinger af 
aktiviteten, udviklingstendenser på arbejdsmarkedet og forslag til nye uddannelser. 
EPOS har hvert år holdt en konference for medlemmerne af de lokale udvalg. 
 
EPOS vil i 2014 lægge op til et endnu tættere samarbejde. EPOS har besluttet at 
invitere de lokale udvalg til regionale dialogmøder i september 2014. Fremover vil 
EPOS veksle mellem at afholde regionale dialogmøder i de lige år og afholde en 
fælles konference i de ulige år. EPOS har valgt denne model for både at få udbytte 
af, at dialogmøderne giver bedre rammer for den direkte dialog mellem medlem-
merne af de lokale udvalg og EPOS, og at konferenceformen fortsat vil være et 
godt fælles forum til at gå mere i dybden med nogle af de centrale og aktuelle ud-
viklingstendenser. 
 
Dialogmøderne vil blive holdt tre steder i landet i uge 37 (8. til 12. september) med 
deltagelse af repræsentanter for EPOS-udvalg og underudvalg. Det er medlem-
merne af de lokale uddannelsesudvalg, der bliver inviteret. Det forventes at dia-
logmøderne vil vare omkring 2½ time. Der vil blive lagt op til drøftelse af emner 
med generel relevans for AMU området og emner, der relaterer sig til udviklingen 
på jobområderne inden for det pædagogiske område og social- & sundhedsområ-
det.  
 
EPOS beslutning om at holde dialogmøder betyder en tilpasning af årshjulet for 
kontakten mellem de lokale udvalg og EPOS. 
 



 

 

 
 
 
Samarbejdet vil derfor forløbe på følgende måde: 
 
Januar EPOS skriver til de lokale udvalg, om deres vurdering af aktivitetsud-

viklingen, vurderingen af udviklingen på arbejdsmarkedet  
 
April De lokale udvalg indsender deres svar til EPOS, som drøfter indmel-

dingerne. 
 
Maj  EPOS udsender invitationer til de regionale dialogmøder sammen 

med en opsummering af de lokale udvalgs indmeldinger og oplysning 
om de temaer, som EPOS ønsker at drøfte med de lokale udvalg. 

 
 
September Der afholdes tre regionale dialogmøder i de lige år og en konference i 

de ulige år, hvor temaerne er bestemt af indmeldingerne fra de lokale 
udvalg. 

 
Oktober På grundlag af indmeldingerne fra de lokale udvalg og dialogen med 

udvalgene udarbejder EPOS den arbejdsmarkedspolitiske redegørel-
se. 

 
Indmeldinger om forslag til nye uddannelser 
 
Januar EPOS skriver til de lokale uddannelsesudvalg om forslag til nye ud-

dannelser 
 
1. juni Sidste frist for indmelding af nye uddannelser til EPOS 


