
Har du hverken tid eller råd til at efteruddanne dine medarbejdere?   

 

- Vidste du, at du kan få en betalt vikar i uddannelsesperioden?  

- Vidste du, at du kan søge refusion i form af VEU– og SVU-godtgørelse?  

- Har du undersøgt, om dine medarbejdere kan søge midler fra en kompetencefond? 

...kom til morgenmøde i Sæby og få svar på dine spørgsmål! 

  

Morgenmøde i Sæby 
Tema: Efteruddannelse 

Dine medarbejdere er din vigtigste ressource. Jo dygtigere dine medarbejdere er, jo stærkere og mere 
konkurrencedygtig er din virksomhed. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med at efteruddanne dine 
medarbejdere. Og derfor vil vi hermed gerne invitere dig til morgenmøde i Sæby - et dialogmøde med fokus 
på strategisk uddannelsesplanlægning.  

Derudover vil vi informere om de mange finansieringsmuligheder, der findes i uddannelsessystemet: VEU, 
SVU, jobrotationsydelse og kompetencefonde. Vi vil også fortælle lidt om, hvad du kan bruge VEU-
konsulenter til, da de i de fleste sammenhænge er en ”gratis” konsulent!  

Endvidere vil vi bidrage med værktøjer, som du kan bruge til at komme videre med strategisk 
uddannelsesplanlægning, så uddannelse bliver en aktiv del af din virksomheds strategiarbejde. 

Vi håber, at vi med dette program får en spændende dag med information og erfaringsudveksling i 
højsædet. Vi vil gerne i dialog med virksomhederne i Sæby for at sikre, at vores udbud matcher 
virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. 

Morgenmøde i Sæby afholdes på GRØNS Transport Uddannelser, Kjeldgaardsvej 4, 9300 Sæby 

onsdag d. 21. september 2011 kl. 7.30 – 10.00 

Dagens program: 

Kl. 7.30 – 7.45 Morgenmad 

Kl. 7.45 – 7.50 Velkomst ved GRØNS Transport Uddannelser 

Kl. 7.50 – 8.10 Kompetenceudvikling - fra én-mands planer til strategisk uddannelsesplanlægning 
v/repræsentant fra VEU-center Nord  

Kl. 8.10 – 9.50 Arbejde i workshops: 
· Workshop 1: Udbud af AMU og FVU - hvilke muligheder er der? 
· Workshop 2: Finansiering - VEU-godtgørelse, kompetencefonde mv. 
· Workshop 3: Processen - hvordan kommer jeg i gang?  

Kl. 9.50 – 10.00 Kan en VEU-konsulent gøre en forskel i din virksomhed? 

 
Tilmelding skal ske til Lone Kornum på mail info@veucenternord.dk eller tlf. 72 24 69 99. 

Tilmelding senest d. 14. september 2011. 

 
Venlig hilsen  

       Anne Louise Bach Alstrup                                 Niels Christensen                                Cai Møller 

VEU-center Nord består af uddannelsesinstitutionerne EUC Nord, EUC Nordvest, Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, 
Thy-Mors HF & VUC, GRØNS Transport Uddannelser, SOSU Nord, VUC Nordjylland samt SOSU STV. 


