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1. Baggrund

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er et partnerskab mellem danske, svenske og
norske deltagere. Projektet handler om at bedre samarbejdet mellem voksenundervisningens
mange forskellige aktører og om skabe et bedre samspil mellem dem og virksomhederne.

Projektet er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt under EU programmet Interreg IV A
Öresund-Kattegat-Skagerrak, som understøtter udviklingen i Region Midtjylland ved at
fokusere på en række af de udfordringer på efteruddannelsesområdet, som regionen har
tilfælles med partnere i Norge og Sverige.

Bag projektet står et omfattende partnerskab med 38 partnere fra Danmark, Norge og
Sverige. Gennem udveksling af erfaringer skabes grundlaget for fælles metodeudvikling og for
udviklingen
af
fælles
strategier
og
aktiviteter,
som
skal
implementeres
på
voksenuddannelsesinstitutioner i Kattegat/Skagerrak-regionen.

For yderligere informationer henvises til beskrivelser, forskningsrapporter samt øvrige
materialer på Region Midtjyllands hjemmeside:

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse/
uddannelse+og+kompetenceudvikling/skankomp

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse/
uddannelse+og+kompetenceudvikling/skankomp/materialer

2. Formål

Det er det overordnede formål med Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk at udvikle
metoder til bedre samspil mellem udbydere og efterspørgere af kompetenceudvikling med
henblik på at forbedre kompetenceudviklingen af voksne. Dette overordnede projektmål er
delt op i tre delmål. De direkte resultater, som projektet forventes at levere inden for hvert
delmål, er følgende:
Delmål 1: Uddannelsesinstitutionerne gøres bedre til at analysere virksomhedernes behov og
til at tilbyde dem skræddersyet oplæring.
Behovsvurdering kræver viden om både kultur- og dialogkompetencer, god kontaktevne, men
derudover er også analytisk, organisatorisk viden meget vigtigt. Der er behov for at udvikle og
træne i brugen af konkrete analyseredskaber på dette område.
Med realiseringen af dette delmål opfyldes behovet for at opsøgende medarbejdere og
undervisere bliver bedre til at planlægge og gennemføre behovsvurderinger i virksomheder.
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Når uddannelsesudbyderne forstår virksomhedernes behov (både med hensyn til form og
indhold), kan der udvikles målrettede tilbud til nytte for virksomheden.

Delmål 2: Etablering af netværk mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomheder.
Etablering af virksomhedsnetværk er en måde at skabe rammer eller betingelser for en
kontinuerlig dialog mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvilket er nødvendigt for
at forbedre rammerne for bedre kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet. Når
virksomhedsnetværkene er etablerede, skabes bedre forudsætninger for at målrette
uddannelsestilbuddene, at styrke uddannelsesindsatsen og virksomhedssamarbejdet, ligesom
netværkene
også
kan
bidrage
til
at
koordinere
tilmelding
til
voksenog
efteruddannelsestilbuddene.

Delmål 3: Mere kompetenceudvikling via forbedring af virksomhedernes bestillerkompetence.
Med realiseringen af dette delmål vil de deltagende virksomheders blive bevidstgjort om
sammenhængen mellem deres situation, organisation og uddannelsesbehov – samt hvad det
hvad det indebærer at købe uddannelsesløsninger. Begrebet ”bestillerkompetencer” adresserer
således den anden side af ”matchet” mellem udbyder og eftersørger. På den ene side skal
udbuddet være fleksibelt og relevant (delmål 1 og delmål 2), på den anden side skal
virksomheden også blive bedre til at formulere sine behov.

3. Præsentationsopgaven

Der ønskes en præsentationsvideo af det samlede SkanKomp projekt. Gerne med en tydelig
skandinavisk vinkel. Sprog: dansk, svensk og norsk. Videoen skal kunne bruges i
præsentationssammenhænge (ved konferencer, i præsentationer, på hjemmesider mv.).
I sin brug af farver og grafik bør videoen matche øvrige materialer i SkanKomp (brochurer,
flag, publikationsserien mv.)
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Videoen skal rumme projekt- program og EU logoer til slut

I tillæg til den samlede præsentationsvideo ønskes udarbejdet omkring 5 video-vignetter, som
beskriver de enkelte el. de vigtigste arbejdspakker i projektet. Sprog afhænger af
arbejdspakkeansvarlig partner (da, sv el. no).

Som referenceramme for opgaveløsningen henvises til f.eks.:

•

Præsentations- og sammendragsvideoerne i ”Modtagelse og fastholdelse”:
http://www.regionmidtjylland.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c
3%a5der/uddannelse/uddannelse+og+kompetenceudvikling/jobmidt/modtagelse+og+f
astholdelse+af+udenlandsk+arbejdskraft/konference+2011

•

Erhvervsstrategien i Silkeborg Kommune:
http://www.silkeborgkommuneinteractive.dk/erhvervspolitik/

For begge opgaver forventes det at operatøren er villig til at indgår i en dialog med
projektsekretariatet om opgavens løsning.
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