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Velkommen til nyhedsbrevet
Det er nu 6 måneder siden vores projekt startede op. Det har allerede vokset sig stort, og
vi har alle fået udvidet vores skandinaviske kontaktflade med mange spændende kolleger.
Som ansvarlig for den overordnede koordination af projektet synes jeg at det går godt,
men samtidig arbejder jeg på at der kan ske løbende forbedringer, hvor det er muligt. Hvis
I har gode ideer hører vi gerne om det. I første omgang håber jeg, at I vil tage godt imod
vores nyhedsbrev, der skal fortælle lidt om, hvad der rører sig i SkanKomp-verdenen. Vi
vil gerne have flere abonnenter, så send nyhedsbrevet videre til jeres kolleger. Se hvordan
I tilmelder jer nyhedsbrevet på SkanKomps hjemmeside.
Med venlig hilsen
/Stefan Knudsen

Nyt intranet på www.skankomp.eu
Som tidligere annonceret har vi lanceret et nyt, fælles intranet på SkanKomps hjemmeside
www.skankomp.eu. Intranettet baserer sig på et modul i Synkron CMS (det er samme
system som Region Midtjylland bruger)
og er nu parat til brug. Med det nye
intranet bliver det lettere at dele filer og
finde detaljerede informationer om
arbejdspakker og arrangementer i
partnerskabet.
Direkte link til intranettet:
http://www.skankomp.eu/intranet/
Brugernavn: sk-intranet
Password: 123456
Ved brug af intranettet skal du være
opmærksom på, at der er en kort
ventetid mens serveren opdateres. Hvis
du har problemer med dine uploads

eller hvis du oplever, at systemet har ”børnesygdomme”, så skriv til:
Britta.madsen@ru.rm.dk eller Briankjaer.andreasen@ru.rm.dk

Kompetencemægleruddannelsen
Første modul af uddannelsen afholdes i starten af april i Midtjylland, og fortsætter med
andet og tredje modul efter sommerferien. Så kom og tag en bid af
KOMPETENSMÄKLARKUNDSKABSÆBLET! Og bliv klogere på, hvordan du kan
kommunikere med virksomheder om uddannelse, viden og kompetenceudvikling.
Overskrifterne på de tre workshops som afholdes i arbejdspakke 1.2 i 2011 er: NEED TO
KNOW, HOW TO DO og OUT OF THE BOX – og du er velkommen på en, to eller alle tre
workshops. Invitationen er lige på trapperne! Hold øje med din mailboks eller
www.skankomp.eu – aktivitet 1.2.
Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 til
Louise Højsgaard Nielsen
Uddannelseskonsulent
Telefon: 87 55 47 47
Mail: lhn@viauc.dk

MEAmidt – i samarbejde med SkanKomp
Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) er et kompetenceudviklingsprogram til alle i
det midtjyske erhvervsudviklingssystem. MEA er et tilbud til alle i det midtjyske
erhvervsudviklingssystem, som arbejder med at forbedre vilkårene for iværksættere og
virksomheder. MEA skal etablere en fælles ramme for efteruddannelse og ny viden om
iværksættere og virksomheder i region Midtjylland.
Lyder det som noget vi kunne have skrevet? JA, for SkanKomp skal jo etablere et
skandinavisk kompetenceudviklingsnetværk for at styrke virksomhedernes mulighed for
vækst. For også at gøre det lokale midtjyske netværk stærkere og bredere har vi
påbegyndt et samarbejde med MEAmidt, som nu vil gøre mere for at tiltrække aktører fra
uddannelsessystemet. Læs mere om MEAmidt og deres kommende arrangementer på
www.meamidt.dk

Konference om Framtidas kompetansebehov –
miljøkompetanser
På styregruppemødet i december fik Arendal Kommune godkendt et ønske om at tillægge
en miljøkompetencevinkel ind i fremtidens kompetencebehov. Innefor temaet framtidens
kompetansebehov kan en ikke komme utenom miljøkompetanse og bærekraftig utvikling.
Alle virksomheter må i sin planlegging berøre dette teamet. Utdannelsesinstitusjonene
som skal tenke på strategisk kompetanseplanlegging, mekle, kartlegge, tilby opplæring
og så videre må ha kunnskaper om dette fagområdet. Dette fordi framtidas produksjon i
Norden må være bærekraftig og fordi kompetanse på dette området kan gi virksomhetene
et fortrinn på verdensmarkedet. Arendal har et av FN’s miljøkontor, http://www.grida.no .
Kommunen har satset bevisst på miljø ved å bli den første klimanøytrale kommunen i
landet og ved gode renovasjonsordninger.
Konferansen om Miljøkompetanse afholdes den 30.-31. maj med ankomst for de fleste
den 29. maj.
Konferencen vil være relevant for både aktivitet 1.2 og 3.2. Invitation og program er under
udarbejdelse. Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Marie Tveiten
marie.tveiten@arendal.kommune.no
Sørlandet Kunnskapshavn

Mobil: (0047) 94871677

Realkompetencekonferencen
Afholdes 19. -21. september i Arendal. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis I er
interesserede i aktivitet 1.3, realkompetenceafklaring.

Arrangementskalender
På http://www.skankomp.eu/nyheder/arrangementer kan I nu se de planlagte aktiviteter for
det næste halvår. Oversigten vil gradvist blive udbygget med flere arrangementer og links
til de enkelte aktiviteter. Vi modtager gerne jeres arrangementer og beskrivende tekster!

Interreg projektkonference
De to sekretariater for Interregs Öresund-Kattegat-Skagerrak program holder en
projektkonference i Malmö den 23.-24. marts. SkanKomp deltager med en stand på
konferencen, hvor vi vil udveksle erfaringer med nogle af de andre KASK-projekter. Læs
mere om konferencen her.

Status på forbrug
Der kan indtil nu konstateres et indberettet forbrug på ca. 811.000 euro ved udgangen af
december måned. Den 1. samlede ansøgning om støtte skal udarbejdes ved udgangen af
januar måned. For økonomimedarbejdere tilknyttet projektet betyder dette ikke ændringer i
den månedlige rutine. Jeres tal skal som sædvanligt indsendes midt i februar.
Endeligt har vi fået mange spørgsmål vedrørende overførsel af ikke forbrugt budget fra
2010 til 2011. I SkanKomp bevillingen gøres dette ved at vi automatisk orienterer
Styregruppen om at alle jeres ikke forbrugte midler søges overført til 2011.

Venlig reminder til projektansvarlige vedr.
kommunikationsskemaer
Projektekretariat hos Lead Partner skal løbende - og gennem hele projektperioden - hvert
halve år rapportere status i forhold til projektets progression. En del af denne
indrapportering vedrører projektets informations- og kommunikationsaktiviteter. For at
sikre et stabilt flow af indberetninger til sekretariatet om informations- og
kommunikationsaktiviteter skal alle partnere i SkanKomp anvende indberetningsskemaet
for kommunikationsaktiviteter.

Skemaet kan downloades fra SkanKomps hjemmeside i sektionen med skabeloner.
Skemaet fremsendes med e-mail til projektsekretariatet hos Lead Partner, att.:
BrianKjaer.Andreasen@ru.rm.dk. Direkte link til kommunikationsskemaet på SkanKomps
hjemmeside.

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

