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SkanKomp – the movie

Vi har fået lavet en præsentationsfilm, der beskriver hvad SkanKomp går ud på, sammen
med tre små film om nogle af de aktiviteter der foregår i Danmark, Norge og Sverige.
Se dem på www.youtube.com/skankomp1 - og send gerne linket videre!
Vi arbejder samtidig på at gøre filmene tilgængelige for download på vores hjemmeside.

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande
Nordisk Råd har undersøgt de nordiske landes kompetencepolitiske indsatser til fremme
af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder
og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder,
samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer.
De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:
• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder
• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning
• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering
Rapporten kan downloades direkte her eller via
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-561.

Jobrotation og efteruddannelse giver bedre samarbejde
Syddjurs Kommune har i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole startet et
stort efteruddannelsesprojekt for alle medarbejdere på kommunens plejecentre. Målet er
at give medarbejderne et fagligt løft og at sætte fokus på det daglige samarbejde.
Læs mere om projektet på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside.

Westum har fået en ny hjemmeside
Adressen er den samme, men indholdet har fået et facelift.
Se hjemmesiden for lärcentre i Västsverige på www.westum.se.

Nyt fra projektledelsessekretariatet
Vi er rigtig glade for at se, at det bobler af aktivitet rundt omkring hos partnerne i projektet.
Vi forbereder nu en ny spørgeskemarunde for at hjælpe de aktivitetsansvarlige med at
give en statusrapport på de forskellige arbejdspakker. Samtidig skal vi endnu engang
have justeret vores budget, så det kan se troværdigt ud i den sidste tredjedel af
projektperioden. Nogle af jer kommer til at høre om begge dele inden sommerferien.
Sommerhilsner fra Dennis, Brian og Stefan

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

