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SkanKomp så lyset i Larvik

Ifølge kalenderen skulle vinteren nærme sig sin afslutning og i denne uge blive erstattet af
foråret. Det betyder, at vi går lysere tider i møde, hvilket vi fik bekræftet på SkanKompkonferencen om livslang læring i Larvik den 13.-15. februar, hvor billede herover er taget.
Ca. 60 deltagere var med til konferencen, som var fyldt med gode oplæg fra bl.a.
professor Gunnar Grepperud og en række af aktørerne fra SkanKomp.
Oplæggene kan ses på siden her.

Kompetensmäklarutbildningen 2012 (Version 2.0)
Årets udgave af kompetencemægleruddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem flere
arbejdspakker i SkanKomp og forsøger således at inddrage behovene fra bl.a.
metodutveckling för kompetensförsörjning, realkompetencevurdering, organisering af
netværk og strategisk kompetenceudvikling i virksomheder.
Uddannelsen er derfor maksimalt opdateret, international og relevant for alle, der arbejder
med uddannelse og kompetenceudvikling i spændingsfeltet mellem skoler og
virksomheder.
Der udbydes i 2012-2013 tre workshops for alle projektpartnere, som gerne vil have input
til arbejdet som ”kompetencemæglere”.
De tre workshops afholdes i Frederikshavn på følgende datoer. .
WORKSHOP 1 : 08.05.2012 – 10.05.2012
WORKSHOP 2 : 11.09.2012 – 13.09.2012
WORKSHOP 3 : 15.01.2013 – 17-01-2013
Mere information her.
Endeligt program og tilmeldingsmateriale udsendes i starten af marts.

SkanKomp i hverdagen – en beretning fra Silkeborg
Uddannelseskonsulent ved SOSU Silkeborg, Lise Knokgård, har prøvet at beskrive nogle
af de mange fordele hun ser i at deltage SkanKomp. Lise fortæller, at der med SkanKomp
er mulighed for at følge projektet tæt undervejs. SkanKomp-midlerne frigiver tid til at lytte
og justere, så projektet går den ønskede vej. På denne måde er SkanKomp-midlerne med
til både at sikre en høj kvalitet af forløbet undervejs og en høj kvalitet af det endelige
udbytte.
Med SkanKomp som støtte er der også mulighed for at gå i detaljer med
projektbeskrivelserne og for at tilknytte ekstra ressourcepersoner undervejs i et forløb.
Endvidere bliver der mere tid til at fokusere på den enkelte medarbejder og til at udarbejde
strategiske handleplaner for dem, så der sikres en fremadrettet udvikling efter forløbets
afslutning.
”SkanKomp har været med til at sætte SOSU-skolen på landkortet, fordi vi har sat os
nogle solide aftryk på baggrund af de muligheder, midlerne har givet. Vi opfattes som en
seriøs samarbejdspartner inden for strategisk kompetenceudvikling”, siger Lise Knokgård
og ser frem til flere kompetenceudviklingsforløb i SkanKomp-regi i 2012.
På SkanKomps hjemmeside kan man læse tre gode cases om, hvordan forskellige
virksomheder er blevet udsat for strategisk kompetenceudvikling – og hvad der er kommet
ud af det.

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

