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ETABLERING AF  
SEKTORFÆLLES DIGITALE REDSKABER OG  

FÆLLES RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETENCEVURDERINGER (RKV) 
 

 

Som led i Trepartsaftalen af oktober 2017 (pkt. 16) blev det besluttet, at der skulle igangsættes et sektorfælles RKV-projekt. 
 

 
Formål: 
Formålet med projektet udmøntes ved udvikling og implementering af følgende 2 indsatsområder: 
 

1. Fælles retningslinjer for realkompetencevurderinger 
Der skal etableres sektorfælles retningslinjer for realkompetencevurderinger med henblik på en ensartet metodik og 
brug af realkompetencevurderinger over for den givne ansøger og i forhold til den enkelte uddannelse. 

2. Sektorfælles digitale redskaber 
Der skal etableres en digital platform/ digitale redskaber, som understøtter en mere direkte, individualiseret og 
brugervenlig adgang for ansøgere, der ønsker en realkompetencevurdering med henblik på optag, kompetencebevis 
eller uddannelsesbevis i forhold til en akademiuddannelse eller diplomuddannelse. 

 
Projektet bæres igennem i tæt samarbejde mellem og med inddragelse af udbyderne fra de to sektorer – 
Erhvervsakademier og Professionshøjskoler. 
 
 
Indsatser og understøttende aktiviteter: 
Indsatsområder: 
§ Indsats 1: ’Fælles retningslinjer for realkompetencevurderinger’ 
§ Indsats 2: ’Sektorfælles digitale redskaber’  

 
Understøttende aktiviteter: 
A) Delprojekter:  

§ Igennem delprojekter involveres sektorens kerneaktører i udvikling af 
redskaber og retningslinjer for RKV-praksis. 

B) Informationsindsats:  
§ Herigennem skabes synlighed og der sikres videndeling om Best Practice. 

C) Følgegruppe / ekspertgrupper:  
§ Projektledelsen indgår i RKV arbejdsgruppen i regi af UFM og ifbm. projektets indsatser etableres og tilknyttes 

ekspertgrupper.  
D) Erfarings- og videndatabase: 

§ Herigennem sikres opdateret viden om RKV inden for sektorens akademi- og diplomuddannelser og der bidrages til 
kvalitetssikring af RKV-praksis. 

E) Plan for udvikling, implementering og drift af sektorfælles, digitale redskaber samt plan for beskrivelse og 
implementering af fælles retningslinjer og metodikker.  

 
Ovenstående figur illustrerer sammenhængen og den gensidige afhængighed, der er imellem de to indsatser samt i 
relationerne til de understøttende aktiviteter.   
 
 
Organisering: 
Udviklingsarbejdet tilrettelægges som sektorfælles arbejde, hvor alle 14 Professionshøjskoler og Erhvervsakademier mfl. 
indgår.  
 
Til projektet er tilknyttet: 
§ Styregruppe bestående af: 2 Erhvervsakademier og 2 Professionshøjskoler  
§ Projektejer: Erhvervsakademi Kolding 
§ Koordinerende projektleder: Trine Vester-Sørensen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
§ Projektledergruppe  
§ Ekspertgruppe med repræsentanter fra de 14 14 Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. 
 
 
Projektperiode: 01.01 2019 – 31.12 2020 (Drift digital portal frem til 31.12 2021) 
 
Koordinerende projektleder: Trine Vester-Sørensen på mail trvs@ucl.dk eller på telefon 4139 8980 
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