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Vi udbyder i 2011 tre workshops for alle projektpartnere, som gerne vil
have input til arbejdet som ”kompetencemæglere”.
Overskrifterne er: NEED TO KNOW, HOW TO DO og OUT OF THE BOX
Du kan vælge at tilmelde dig 1, 2 eller alle 3 workshops. Læs mere om baggrund,
datoer i 2011, de praktiske rammer og forberedelse herunder.
Se dokumentet ”Indhold” for nærmere beskrivelse af fokus, indhold og
oplægsholdere på de 3 workshops.
Tilmeld/anmäl dig ved hjælp af dokumentet ”Tilmelding”.
Du er altid meget velkommen til at kontakte Louise Højsgaard Nielsen hvis du har
spørgsmål: skankomp1.2@gmail.com / +45 87554747

BAGGRUND

Med Kompetensmäklaruddannelsen vil vi, i projekt SkanKomp, opkvalificere
uddannelsesudbydere og -samordnare, så de bliver bedre til at forstå
virksomhedernes/företagens/bedrifternes behov – og dermed bedre til at sikre et
match mellem udbud af og efterspørgsel på kompetenceudvikling.
Uddannelsen retter sig mod alle, der har i hverdagen har kontakt med
virksomheder; f.eks. konsulenter, administrativt personale og undervisere.
Målet med uddannelsen er, at deltagerne - ved gennemførelse af en eller flere
workshops - får mulighed for at udvikle nye metoder og forbedre gamle i forhold til:




at
indgå
i
dialog
med
virksomheder
om
uddannelses/kompetenceudviklingsbehov og muligheder
at kommunikere med virksomhederne om både erkendte og ikke-erkendte
kompetenceudviklingsbehov
at være på forkant med tendenserne i virksomhedernes efterspørgsel på
kompetencer og efter- og videreuddannelse.

SIDE 2/4

DA2ER 2011

Workshop

1
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Titel

Datoer

Need to know-

4., 5. & 6. april 2011

Virksomhedsforståelse
og værktøjer til
behovsafdækning

How to do -

Afholdelse
Sinatur
Skarrildhus,
Sdr. Ommevej 4,
Skarrild, 6933 Kibæk
– Danmark

23., 24. & 25. august 2011

Kommunikation

Best Western
Varbergs
Stadshotell,
Kungsgatan 24.26,
342 41 Varberg –
Sverige

Out of the box Fremtidsscenarier og
kreativ udvikling

15., 16. & 17. november 2011

Sinatur
Skarrildhus,
Sdr. Ommevej 4,
Skarrild, 6933 Kibæk
– Danmark

Deltagere betaler selv for værelser. Der afregnes ved ankomst. Det er ikke muligt at
udsende faktura.
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Alle workshops starter
Dag 1

med ankomst kl. 11.00. Programmet starter kl. 11.30 og afsluttes med
middag kl. ca. 19.00.

Dag 2

arbejdes der fra kl. 9.00 til ca. 19.00. Herefter fælles middag.

Dag 3

starter kl. 9.00 og programmet afsluttes kl. ca. 12.00. Derefter er der
mulighed for frokost inden afrejse.

Mere udførlige programmer udsendes til deltagerne op til hver enkelt workshop.
Der er 40 pladser på hver workshop. Disse fordeles ligeligt mellem partnerlande og
institutioner efter først-til-mølle princippet. Uddannelsen gennemføres igen i 2012 – så
hvis du ikke får en plads i år, er der muligheder igen næste år.
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FORBEREDELSE, OPFØLGNING & EVALUERING

Da forløbet som udgangspunkt er sammenhængende tilmelder du dig det eller de
forløb, som du ønsker at deltage i, i 2011 på én gang. Hvis der efter første
tilmeldingsfrist er ledige pladser på en eller flere af workshops’ene, bliver disse
”udbudt” igen op til hver workshop.

For at vi kan tilpasse og udvikle forløbet – og dokumentere både dine og vores
aktiviteter og resultater undervejs – vil vi bede alle deltagere om at hjælpe os med at
blive bedre ved at deltage i:

 afdækning af deltagernes forventninger/bevæggrunde for deltagelse forud for
afviklingen af modulerne
 deltagerevaluering af forløbet i umiddelbar forlængelse af det enkelte modul
(dvs. evaluering ved afslutning af hvert moduls sidste kursusdag)
 opfølgning på deltagernes forventninger i relation til deres udviklede
handlingsplaner/eget initiativ (gennemføres som interviews med udvalgte
deltagere i slutningen af 2011 og starten 2012)
Hverken forberedelsen, opfølgningen eller evalueringen skal være arbejdsmæssigt
omfattende for dig som deltager. Vi håber, at du vil hjælpe os med at lave en godt
forløb ved at svare på vore spørgsmål undervejs i projektet. Du vil høre nærmere
om forberedelse, når du har tilmeldt dig en workshop – og resten tager vi hen ad
vejen.

Velkommen – Välkommen – Velkommen

på Kompetensmäklaruddanelsen
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