Temadag
for erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenter
Onsdag den 7. december,
2011
Program

Radisson BLU
Teater og musikhuset
Papirfabrikken 12
8600 Silkeborg.

Det Midtjyske Kompetenceråd inviterer til Temadag
for erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenter

Onsdag den 7. december, 2011

Radisson BLU
Teater og musikhuset
Papirfabrikken 12
8600 Silkeborg.

Formål:
På temadagen præsenteres erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelseskonsulenter i Region
Midtjylland for hovedresultaterne af analysen
”Kompetencekompas Midt 2020” – en regional
analyse af fremtidens kompetencebehov inden for
udvalgte ressourceområder.

9.00 – 9.25 ......................................................................
Registrering og kaffe

Velkomst og Præsentation
9.30 .................................................................................
Praktisk info
v/ Dorthe Jensen, VEU-Center Østjylland

Det er formålet med temadagen:
Tilmelding samt angivelse af hvilken
workshop (miljø, energi, turisme, industri
eller fødevarer) man ønsker at deltage i
skal ske til:
Britta Madsen
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5271
britta.madsen@ru.rm.dk

• at præsentere konsulenter fra uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervsområdet i Region
Midtjylland for hovedresultaterne i analysen
Kompetencekompas Midtjylland 2020.
• at drøfte deltagernes behov for yderligere viden
om uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet i Region Midtjylland.
• at skabe netværk mellem konsulenter fra de tre
systemer.

9.30 - 9.40 .......................................................................
Velkomst
v/ Viggo Thinggaard, Formand for Kompetencerådet
9.40 – 10.30 ....................................................................
Hovedresultater fra analysen
”Kompetencekompas Midt 2020”
set i et anvendelsesperspektiv
v/ direktør Peter Plougmann, New Insight. Peter
Plougmann har i mere end 24 år arbejdet med arbejdsmarkedsforhold og erhvervsudvikling inden for politisk
administration, forskning, rådgivning og undervisning.
Analysen er gennemført på fem af regionens ressourceområder: miljø og energi, turisme, industri, sundhed
og fødevarer.

Workshops
10.30 – 10.50 ..................................................................
Oplæg om resultaterne fra analysen om
fremtides kompetencebehov i hvert af regionens
ressourceområder.
Gennemføres i 5 workshops (én for hvert ressourceområde), som ledes af konsulenter fra New Insight.
Grupperne sammensættes så konsulenter fra uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet indgår i
samme grupper.
10.50 - 11.00 ...................................................................
Pause
11.00 – 12.00 ..................................................................
Diskussion i de 5 workshops af fremtidens
kompetencebehov i de enkelte ressourceområder
Formål med workshoppene:
Konsulenterne skal forholde sig til analysen og komme
med bud på, hvad de mener, konsulenter kan bruge den
til. Samt hvilke analyser, materialer o.lign., der er behov
for i det virksomhedsopsøgende arbejde.
12.10 ...............................................................................
Afrunding og opsamling på de 5 workshops
v/ Peter Plougmann
12.30 ...............................................................................
Sandwich
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