
Sporskifteordningen:
Rådgivning fra erhvervsskole

• Virksomhedskonsulent Erik Nielsen
• Uddannelses- og markedschef Morten Lund Dam

• Repræsentanter fra de nordjyske erhvervsskoler:
SOSU Nord, VUC&hf Nord, Frederikshavn Handelsskole, 
EUC Nord, Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest, Tech College, 
Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne i Aars, Nordjyllands 
Landbrugsskole, AMU Nordjylland 

• Ca. 50 virksomhedskonsulenter
og vejledere



Baggrund for rådgivning

• Branchekendskab og dybdegående viden om 
kompetencebehov

• Bred erfaring med kombination af kursusforløb kombineret 
med virksomhedspraktik

• Tætte samarbejdsrelationerne
erhvervsskolerne imellem – og
til jobcentre, a-kasse/fagforening
samt branchenetværk



Udgangspunkt i kompetencebalancen

• Med AMU/VEU understøtter vi bevægelserne på det 
dynamiske arbejdsmarked



Fokus på jobåbninger

• Følger løbende med i arbejdsmarkedsbalancen –
stillingsbetegnelser med gode jobmuligheder

• Jobbarometer fra STAR/Regionale ArbejdsmarkedsRåd/ 
jobcentre

• Nyopslåede stillinger, analyser og fremskrivninger



Rådgivning om sporskifteordningen

• Hvordan tager vi fat på opgaven

• Informere om sporskifteordningen
Maksimalt 40 kursusdage over 6 mdr.

- Heraf vejledning max 5 dage
- og praktik max halvdel af forløb

• 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



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

• 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




