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Baggrund for vejledning

• Branchekendskab og dybdegående viden om kompetencebehov

• Bred erfaring med kombination af kursusforløb

• Tætte samarbejdsrelationerne erhvervsskolerne imellem både over landet og i 

Region H, fx

• ”Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden”

• ”Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber 

• Tætte samarbejdsrelationerne til jobcentre, a-kasse/fagforening samt 

branchenetværk
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Kilde: https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-jobbarometer/rar-hovedstaden/

https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-jobbarometer/rar-hovedstaden/


Vejledning om sporskifteordningen

Sporskiftepakken sammensættes af følgende elementer:

• eventuel vejledning og afklaring (1 – 5 dage)

• erhvervsrettet efteruddannelse op til otte uger (40 kursusdage)

• eventuel praktik i en anden virksomhed (1 – 4 uger, må dog 

højst udgøre halvdelen af hele sporskiftepakken)

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 snak – skabe tillid og åbne dialogen

• Få et helhedsbillede af virksomheden

• Få et billede af virksomhedens udfordringer

– på kort og lang sigt

• Afdække konkrete uddannelsesbehov og

det der står ”mellem linjerne” – lytte

• Skitsere muligheder og rammer

• Tid og økonomi



Dialog med 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
• Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
• Automatik-og procesuddannelsen
• Buschauffør i kollektiv trafik
• Entreprenør-og landbrugsmaskinuddannelsen
• Glarmester
• Industrioperatør
• Industriteknikeruddannelsen
• Karrosseriuddannelsen
• Kranfører
• Køletekniker
• Lastvognsmekaniker
• Maskinsnedker
• Plastmager
• Skorstensfejer
• Tagdækker
• Teknisk isolatør
• Togklargøringsuddannelsen
• Turistbuschauffør
• Vejgodstransportuddannelsen
• VVS-energiuddannelsen
• Værktøjsuddannelsen



Eksempler & links

• Lager – og logistik https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/lager/

• Service / rengøring https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/rengoering/

• Installation og reparation af maskiner og udstyr https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/automation/

• Nærings- og nydelsesmidler https://hrs.dk/kurser/kursus-kategori/amu-kurser/

• Slagterier https://www.zbc.dk/uddannelsessteder/zbc-roskilde/slagteriskolen-foedevarer/

• Transport og Passagerer https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/transport/

• Træ og møbler https://kursus.nextkbh.dk/kurser/

• Vand, kloak og affald https://kursus.nextkbh.dk/kurser/

• RKV https://www.efteruddannelse.dk/VEUPortal/faces/ApplFrontPage?_adf.ctrl-

state=1bx3n6vndf_4&_afrLoop=4629690212880366&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_adf.ctrl-

state%3Dl9rc9b9xo_4

• Obs: Vejledning er altid individuel, så tag kontakt til os eller jeres lokale erhvervsskole for information og vejledning
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