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Kompetensprofil för Västra Götaland
Arbejdskraft og evnen til at matche virksomhed og sociale behov er en vigtig forudsætning
for en regions vækst og konkurrenceevne. Denne kortfattede rapport fra Västra
Götalandsregionen giver et overblik over et udvalg af de underliggende variable, der giver
betingelserne og er vigtige for en bedre matchning af udbud og efterspørgsel efter
arbejdskraft i Vestsverige. Find rapporten her.

Studietur til Sverige i januar 2012
Region Hallands deltagere i SkanKomp er i gang med at udvikle en model, der skal
forbedre kommunikationen mellem uddannelsessted og praktiksted. I den forbindelse
søger Laholm Kommune nu tre danske faglærere til at samarbejde om udfordringen med
at finde den rette praktikplads til den rette elev.
Der er særligt interesse for undervisere indenfor:
pleje/omsorg,
pædagogik (børnehave),
hotel & restaurant
eller industriteknik.
Interesserede kan læse mere her eller sende en mail til Gisela Nottorp fra Laholm
Kommune.

Temadag om fremtidens kompetencebehov i Midtjylland
Den 7. december 2011 præsenteres hovedresultaterne af Region Midtjyllands analyse
”Kompetencekompas Midt 2020” – en regional analyse af fremtidens kompetencebehov
inden for udvalgte ressourceområder”.
Med baggrund i præsentationen af analysen sættes fokus på deltagernes behov for
yderligere viden om uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet i Region
Midtjylland.
Tilmelding og valg af workshop bedes foretaget senest den 30. november.
Læs mere i invitationen her.

Virk-midt.dk – Virksomhedsdatabase
Virk-midt er de midtjyske voksen- og efteruddannelsescentres fælles registreringsdatabase over de besøgte virksomheder i Region Midtjylland. Her registrerer de
opsøgende konsulenter relevante firmadata og arbejdet med behovsafdækning,
planlægning og igangsættelse af kompetenceudvikling for virksomhedens kortuddannede
medarbejdere.
I databasen er der udviklet fælles skabeloner til registrering af de forskellige faser i
kompetenceudviklingen, der er med til at sikre kvaliteten af rapporterne.
Fordelen ved denne fælles registreringsdatabase er at den kan bruges som
styringsværktøj i forhold til konsulentkontakten til virksomheden – dels at forebygge
overlap af konsulenthenvendelser og dels at holde kontinuiteten i virksomhedskontakten.
I foråret 2011 blev databasen udbygget, så den også kan anvendes til analyser af
virksomhederne. Endvidere er der blevet tilkoblet mulighed for at søge og udtrække
rapporter med relevante virksomhedsoplysninger fra hele databasen. Herved optimeres
mulighederne for at tilrettelægge særligt målrettede virksomhedskampagner enten lokalt
eller på regionalt plan.
Registreringen i databasen er obligatorisk under KOMPETENCEmidt, men det kan stærkt
anbefales at man også benytter den under SkanKomp. Virk-midt.dk rummer et unikt
indblik i virksomhederne og deres uddannelsesbehov og er et effektivt og brugerorienteret
værktøj i konsulentens arbejde.
Læs mere og se eksempler på rapporter fra virk-midt.dk her.

Velbesøgt konference om realkompetence
Den 20.-22. september afholdt SkanKomps norske partner i Arendal en velbesøgt
konference med mere end 100 deltagere om begrebet realkompetence og om begrebets
udbredelse i Skandinavien. Det kom der en god og spændende konference ud af med
indspil fra både Danmark, Sverige og Norge.
Det er fortsat en fælles skandinavisk udfordring at arbejde med realkompetencer, og
selvom der i hele Skandinavien satses meget på realkompetencer, så er det stadig et
område i hvor vi kan lære meget af hinanden om metoder, dokumentation og effekter.
Overheads fra konferencen kan downloades på SkanKomps hjemmeside.

BREAKING: Beslut om utbetalning
Vi har netop før deadline modtaget beskeden om at udbetalingen af midler for SkanKomps
første periode 01.08.2011-31.01.2011 er blevet autoriseret af den svenske
betalingsmyndighed. Dermed skulle det være sikkert og vist: The money’s in the mail ☺

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

