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Velkommen til nyhedsbrevet
Den 31. januar havde vi været i gang i seks måneder, og derfor er vi nu i fuld gang med at
færdiggøre den første statusrapport til KASK-sekretariatet. Vi har fremsendt en
præliminær aktivitetsrapport, og der vil blive fulgt op med regnskabstal, når vi modtager de
reviderede tal fra alle partnere og lande. Vi håber at kunne indsende endelig version af
statusrapporten i slutningen af marts, når revisorerne i de tre lande forhåbentligt
godkender jeres egne SkanKomp-regnskaber. Herefter vil vi samle alle reviderede tal og
indsende den formelle ansøgning til KASK-sekretariatet, hvilket med lidt held vil betyde, at
vi kan modtage og videreformidle støtten fra EU omkring udgangen af maj måned.
Vi kan se af jeres indrapporteringer at der lokalt er godt gang i aktiviteterne. Det ser også
ud til at de gode netværksaktiviteter fra efteråret kan fortsætte, i hvert fald er kalenderen
allerede godt fyldt op med arrangementer i både Norge, Sverige og Danmark.
Vi ses derude!
Med venlig hilsen
Projektledelsessekretariatet, Dennis, Brian og Stefan

Forskning og evaluering
Forsknings- og evalueringsteamet under ledelse af Center for Arbejdsmarkedsforskning
ved Aalborg Universitet er nu i gang og har afholdt de første interviews med de
aktivitetsansvarlige.
Læs om forskerne her:
Gruppen af forskere og evaluatorer har delt sig op i mindre teams for at følge arbejdet på
de enkelte aktiviteter. Fordelingen er som følger:
Aktivitet 1.1: JT og TKK
Aktivitet 1.1.1: JT og TKK
Aktivitet 1.2: ML og MLJ
Aktivitet 1.3: TKK og RMJ
Aktivitet 2.1: MPK og RMJ

Aktivitet 3.1: MLJ og KB
Aktivitet 3.2: RMJ og MPK
Disse teams er gået i gang med at kontakte de aktivitetsansvarlige for at sætte forskningsog evalueringsprocessen i gang.

Nyt på hjemmesiden
•

Informationsstrategi for SkanKomp er nu færdig og tilgængelig på SkanKomps
hjemmeside.

•

Vi har tilføjet en række arrangementer til kalenderen, der nu har sin egen bjælke i
toppen af siden.

•

Opdateret aktivitetsbeskrivelse.

Kommende konferencer
•

WESTUM årskonferens den 15.-16. marts. Læs mere her.

•

Den 17. marts arrangerer Tradium i Randers en konference om Lean for
virksomheder. Se programmet her.

•

Interreg konference i Malmö den 23.-24. marts. SkanKomp vil være
repræsenteret. Læs mere her.

•

Konferansen om Miljøkompetanse afholdes den 30.-31. maj med ankomst for de
fleste den 29. maj. Invitation forventes udsendt medio marts.

•

Vi omtalte Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) sidste gang, hvilket gav
over 50 midtjyske tilmeldinger til arrangementet om Erhvervsservice og
kompetenceudvikling den 1. marts. Nu er MEA klar med programmet for årets
Erhvervsudviklingsdøgn fra den 7.-8. april. Det bliver to spændende dage med
forskellige perspektiver på indsatsområder. Programmet byder på en
spændende oplægsrække, 11 workshops inden for iværksætter-,
erhvervsfremme- og kompetenceområdet - og sejltur på Silkeborg søerne. Se
hele programmet her.

•

Se flere arrangementer på kalenderen, som gradvist udbygges med flere
arrangementer og links til de enkelte aktiviteter. Siden er kun så fyldestgørende
som jeres information - stor tak indtil videre!

HUSK: Kompetencemægleruddannelsen
De tre moduler i kompetencemægleruddannelsen version 2011 er næsten fuldt tegnede,
men der er endnu enkelte ledige pladser. Har du glemt at tilmelde dig, så skynd dig gå ind
på hjemmesiden for at læse mere.

Realkompetencekonferencen
er pga. færgeforbindelserne mellem Danmark og Norge flyttet med en dag. Konferencen

afholdes nu den 20.-22. september i Arendal. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis I er
interesserede i aktivitet 1.3, realkompetenceafklaring.

Hvis du vil aflyse dit abonnement på SkanKomps nyhedsbrev, så skal du sende en mail til:
skankomp@ru.rm.dk

