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På workshop 1 får du et indblik i virksomhedernes hverdag og
prioriteringer i forhold til uddannelse – og bliver introduceret til
værktøjer, som du kan bruge i dialogen med virksomheder omkring
afdækning af deres uddannelsesbehov.
Formålet med workshoppen er;
 at give dig, som deltager, en dybere forståelse for hvordan
virksomheder træffer beslutninger og tænker omkring
uddannelse – og dermed også hvor og hvordan påvirkning i
retning af en øget interesse for kompetenceudvikling af
medarbejderne kan ske,
 at give dig konkrete værktøjer til at gennemføre
behovsafdækningen – bl.a. ved træning i spørgeteknik og input
til hvordan du kan facilitere beslutningsprocesser og
 at understøtte implementering af din nye viden, når du kommer hjem.

Lad dig ikke skræmme af de få fastsatte tidspunkter i oversigterne herunder! Vi har helt styr på programmet – og håber, at
du vil slappe af og nyde turen. For at du skal have lidt at sigte efter, har vi noteret klokkeslæt for de vigtigste pejlemærker:
starttidspunkt, fri leg, aftensmad og afslutning. Derimellem lover vi masser af inspirerende oplæg, kaffe og øvrig forplejning
når du trænger.
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Kl. 11.00 – 11.30 Fremmøde & indskrivning
Kl. 11.30 VELKOMMEN! v/Jørgen Jensen og Louise Højsgaard Nielsen
Derefter en perlerække af spændende oplægsholdere – afbrudt af lækker frokost/lunch, varm
kaffe, mulighed for frisk luft og sukkertilførsel når det bliver tiltrængt:
- Kommunikation på nordisk v/Mr. Happy goes Lucky
- Uddannelse på virksomhedernes dagsorden? v/Bente Steffensen, Direktør Erhverv Aarhus
- If people grow, organizations grow v/Torben Pihler, Training Manager VOLVO TRUCKS
- Spark dørene ind! v/Jørgen Jensen og Lone Klercke
Kl. 18.00 – 19.00 Fri leg/Samle appetit/Ud i det blå/Vandondulering
Kl. 19.00 Middag
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Kl.7.00 – 9.00 Morgenmad (starttidspunkt afhængigt af hvor morgenfrisk og sulten man er…)
Kl. 9.00 – 09.10 Introduktion til dagens program v/Louise Højsgaard Nielsen
Herefter overtager Salgspiloterne, alias Jesper Toft og Tony Evald Clausen, rorpinden og guider
os igennem en dag hvor vi bliver klogere på hvordan vi kan snakke uddannelse med
virksomheder ved at få nye vinkler på:
- Hvordan træffer virksomheder beslutninger?
- Behovsafdækning og spørgeteknik
- Facilitering af beslutningsprocesser
- Hvilke spørgsmål giver hvilke svar?
Det hele naturligvis krydret med rigelige mængder kaffe, frokost/lunsh på et strategisk godt
tidspunkt og kage og frisk luft når det bliver tiltrængt.
Kl. 19.00 – 19.30 Fri leg/Samle appetit/Ud i det blå/Vandondulering
Kl. 19.30 Middag

Kl.7.00 – 8.30 Morgenmad og udcheckning (værelserne skal være forladt senest kl. 8.30)
Kl. 8.30 – 08.40 Introduktion til dagens program v/Louise Højsgaard Nielsen
Hernæst en hæsblæsende ”Hvad nu?!”- proces faciliteret af Trine Holm fra Optikas. Ved hjælp
af spørgsmål som:
- Hvilken viden har du fået med dig?
- Kan du bruge noget fra workshoppen i din hverdag?
- Hvad og hvordan?
- Hvilke mål og handlinger skal der til?
øger vi forhåbentlig muligheden for, at eventuel ny viden nemmere kan omsættes i praksis når
vi er kommet hjem, kufferten pakket ud og hverdagen melder sig igen.
Kl. 11.30 – 12.00 Opsamling, afrunding, evaluering og på gensyn/farvel
Kl. 12.00 – 13.00 Frokostbuffet - for alle der har tid og lyst inden afrejse
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