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Rådgivning fra erhvervsskole

Salgs- og marketingschef Ole Møller

Repræsentant for erhvervsskoler i 

- Trekantområdet

- Region Syddanmark

- Jylland/Fyn

- Danmark

Indgang til virksomhedskonsulenter og vejledere på erhvervskoler

Og til Akademier



• Dannet den 1. januar 2010

• Afviklet udgangen af 2018

• 13 VEU-centre i Danmark
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Rådgivning fra erhvervsskole



VOKSEN – OG 

EFTERUDDANNELSE



Baggrund for rådgivning

• Branchekendskab og dybdegående viden om kompetencebehov

• Bred erfaring med kombination af kursusforløb kombineret med virksomhedspraktik

• Tætte samarbejdsrelationer

erhvervsskolerne imellem – og

til jobcentre, a-kasse/fagforening

samt branchenetværk

• Følger løbende med i arbejdsmarkeds-

balancen, stillingsbetegnelser med gode

jobmuligheder

• Jobbarometer fra STAR/Regionale arbejdsmarkedsråd, jobcentre

• Analyser og fremskrivninger



Analyser om det regionale arbejdsmarked



Udgangspunkt i kompetence-

balancen

Med AMU/VEU understøtter vi bevægelserne på det 

dynamiske arbejdsmarked
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Vores arbejde med systematisk 
kompetenceudvikling kan bruges ved sporskifte

Mål at hjælpe virksomheder med:

◦Skabe overblik over kompetencebehovet hos de ansatte

◦En plan for hvordan man kommer i mål 

Produktet er en uddannelsesplan 

Virksomhed og medarbejdere ledes igennem nogle faser, hvor målet er at kende 
og få overblik over kompetenceudviklingsbehov, her og nu - og på sigt.

I god tid at forberede medarbejdere på, hvorfor du igangsætter 
efteruddannelse, hvad medarbejderne skal efteruddannes i - og hvordan det 
kommer til at foregå.

Det kan øge motivationen for undervisningen hos medarbejderne, og det sikrer et 
godt resultat og mest mulig effekt.



Rådgivning om sporskifteordningen

• Hvordan tager vi fat på opgaven

Informere om sporskifteordnngen

- maksimalt 40 kursusdage over 6 måneder

- heraf vejledning max. 5 dage

- og praktik max halvdel af forløbet

Specifikke brancheområder

- Installation og reparation af maskiner og udstyr

- Nærings- og nydelsesmidler

- Slagterier

- transport og passagerer

- transportmidler

- træ og møbler

- vand, kloak og affald



Dialog med virksomheden

- Indledende møde – skabe tillid og åbne 

dialogen

- Få et helhedsbillede af virksomheden

- Få et helhedsbillede af udfordringer
- på kort og lang sigt 

- Afdække konkrete uddannelsesbehov og det

der står ”mellem linjerne” – lytte

- Skitsere muligheder og rammer

- Tid og økonomi



Rådgivning til den enkelte medarbejder

-Informere – vejlede om uddannelsesveje med jobåbninger

-Deltage i et RKV forløb – realkompetencevurdering

-Hjælp til at finde praktikvirksomhed

-Få en personlig uddannelsesplan

-Koordinering med virksomhed og medarbejder

omkring ansøgning

-Igangsætning



Fordelsuddannelser – merit med AMU




