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Vurderingsfunktionens mulighed for at hjælpe kredse og foreninger 
 
Kongressen i 2018 besluttede, at der fremadrettet skal være mere fokus på vurderingspersoners 
kompetencer. Derfor etablerede de en vurderings-funktion, som har til opgave at understøtte 
vurderingspersoner og deres kompetencer på landsplan. Vurderingsfunktionens opgaver 
varetages af et udvalg (VUU).  
 
Vurderingsfunktionen skal sikre ensartethed på landsplan, og derfor har de bl.a. fået følgende 
opgaver:  

- Svare på spørgsmål og henvendelser om vurdering 
- Evaluere vurderings-praksis og brugen af vurderingssystemet på landsplan 
- Fastsætte retningslinjer for vurderingspersoners kompetenceniveau og kredsenes 

uddannelsesindsats  
- Styring af rettigheder til vurderingssystemet.  

 
Hovedbestyrelsen har udsendt retningslinjer for Vurderingsfunktionens opgaver. Imidlertid har 
Vurderingsfunktionen også mulighed for at hjælpe foreninger og kredse i konkrete situationer. 
Disse muligheder er beskrevet her:  
 
Muligheder for hjælp til kredsene 
 
Vurdering:  
 
Hvis en kreds af en eller anden grund ikke kan foretage en vurdering, kan kredsen tilkøbe en 
vurdering hos vurderingsfunktionen. Vurdering bestilles på vurdering@kolonihave.dk.  
 
Udgiften hertil vil være følgende:  

Kredsens/foreningens normale gebyr 
+  1.000 kr.  
+ kørselsgodtgørelse og diæter efter statens satser   

 
Beløbet til vurderingsfunktionen betales på mobilepay på nummeret 366003. Husk at angive i 
notefeltet, hvad betalingen vedrører samt for hvilken kreds/forening.  
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Side 2 af 2 
 

 

Ankevurdering: 
 
Hvis en kreds af en eller anden grund ikke kan foretage en anke-vurdering, kan kredsen tilkøbe en 
anke-vurdering hos vurderings-funktionen, som i samarbejde med kredsenes 
vurderingsinstruktører vil sørge for et ankeudvalg bestående af 3 vurderingspersoner. 
 
Bestilling af en ankevurdering hos vurderingsfunktionen sendes til vurdering@kolonihave.dk.  
 
Prisen på en anke vurdering er kr. 2500 ekskl. kørselsgodtgørelse og evt. diæter, som betales på 
mobilepay på nummeret 366003. Husk at angive i notefeltet, hvad betalingen vedrører samt for 
hvilken kreds/forening.  
 
For at lette vurderingsfunktionens opgave i forhold til behandling af ankesager, skal kredsen 
løbende sende diverse oplysninger omkring lokale forhold/regelsæt til vurdering@kolonihave.dk.  
 
Det noteres i mailen, hvilket storområde kredsen hører under, samt hvilke foreninger i kredsen, 
oplysningerne gælder.  
 
Undervisning/kurser: 
 
Hvis en kreds ikke selv kan undervise eller ikke kan undervise i tilstrækkeligt omfang, kan kredsen 
tilkøbe vurderingskurser fra vurderingsfunktionen.  
 
Prisen for 2 undervisere inkl. undervisningsmateriale fastsættes ud fra kredsens behov for 
kursussammensætning, antal kursister mv.  
 
Vurderingsfunktionen tilbyder også vurderingsforståelseskurser for foreningsbestyrelser, hvis ikke 
disse kan afholdes af kredsen selv. Sådanne kurser kan forebygge en del problemstillinger i 
forbindelse med bestyrelsernes kontakt med medlemmer omkring vurderinger og tolkning af 
vurderingsrapporter. Endvidere medvirker sådanne kurser til en generel kvalificering i 
foreningerne, samt at der vurderes efter gældende vurderingsregler. Pris inkl. 
undervisningsmateriale, fastsættes ud fra behov for kursussammensætning, antal kursister mv.  
Det forudsættes, at kredsene står for det praktiske arrangement ved sådanne 
vurderingsforståelseskurser. 
 
Kurser bestilles på vurdering@kolonihave.dk. 
 
Betaling for kurser sker på mobilepay på nummeret 366003. Husk at angive i notefeltet, hvad 
betalingen vedrører samt for hvilken kreds/forening.  
 
 
 
 
Vedtaget af Hovedbestyrelsen d. 6. juli 2019  
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