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100 nordiske eksperter i efteruddannelse mødes i
Randers
I Danmark kan vi noget, som de er knap så gode til i Norge og Sverige. Og på samme måde har nordmændene
og svenskerne noget de er bedre til, når det handler om, hvordan man bedst sikrer, at medarbejderne på
fremtidens arbejdsmarked har de nødvendige kvalifikationer.
Det er baggrunden for det nordiske samarbejde "Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk" (SkanKomp).
Og baggrunden for, at 100 SkanKomp-eksperter den 23. - 24. november mødes i Randers.
- Der er meget stor viden om kompetenceudvikling i Norden samlet set, og et af formålene med SkanKomp
samarbejdet er derfor også at få gavn af den fælles viden siger Helle Bonde, leder af Center for
Kompetenceudvikling og Jobrotation i Randers.
Efteruddannelse har høj prioritet i Randers
Kompetenceudvikling sker for eksempel, når en ufaglært bliver faglært ved hjælp af voksenlærlingeordningen.
Eller når medarbejdere bliver efteruddannede ved jobrotations-forløb. Begge dele bliver der gjort flittigt brug
af i Randers, og derfor er byen også godt valgt som vært til konferencen.
- Vi har et stort behov for at efteruddanne arbejdsstyrken i Randers, så den lever op til fremtidens
arbejdsmarked, og derfor har kompetenceudvikling høj prioritet. Vi arbejder målrettet med det her i området,
og flere lokale samarbejdspartnere - nemlig Social og Sundhedsskolen, Tradium og Randers Kommune - er
også en del af SkanKomp netværket siger Helle Bonde.
Under konferencen i Randers vil der blandt andet være oplæg ved "Volvo Lastvogne", om, hvordan de
arbejder strategisk med udvikling af medarbejdernes kompetencer.
Og så er der lagt op til et særligt kulturelt indslag med et besøg på GAIA Museum. Her vil oplevelsen af
Outsider Art nemlig blive kombineret med information om de særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som
GAIA´s elever nyder godt af.
Få mere at vide
- Hent programmet for konferencen

-- FAKTA -Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er et
partnerskab mellem danske, svenske og norske
deltagere. Skandinavisk Kompetenceudvikling skal
forbedre uddannelsesinstitutionernes evne til at sætte
sig ind i virksomhedernes behov for efteruddannelse
af medarbejdere, og samtidigt gøre virksomhederne
bedre til at arbejde strategisk med
kompetenceudvikling. Projektet er støttet af EU's
regionale udviklingsfond, Interreg Programmet.
Læs mere på http://www.skankomp.eu/
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