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D et her magasin 
kan du bruge, når 
du skal overbevise 
kollegaerne om at 
benytte uddannel-
sessystemet. Også 
selvom de allerede 

har et svendebrev.
Videreuddannelse på deltid er en 

god vej til  at lære noget og få mere i løn.  

I magasinet fortæller vi historien om 
værktøjsmageren Jan fra Nibe, som 
gerne vil have flere opgaver og større 
ansvar. Jan er derfor i gang med en 
akademiuddannelse i innovation, 
produkt og produktion. 

Vi møder også en produktionschef 
fra Global Castings, der producerer stø-
bejernselementer til vindmøller i hele 
verden.  Hun forklarer, at det er penge-
ne værd, når virksomhederne investe-
rer i uddannelse, fordi medarbejderne 
bliver dygtigere og mere effektive. 

I magasinet er der altså mange 
tips og gode råd til, hvordan du kan 
overbevise chefen og motivere kolle-
gaerne.  

KÆRE 
TILLIDSVALGTE

Med venlig hilsen
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S
elv en 
værktøjs-
mager får 
brug for nye 
værktøjer. 
Derfor bru-

ger Jan Bang Thomsen hver 
mandag på skolebænken.

– Jeg er nysgerrig efter, 
hvordan virksomheden er 
skruet sammen. Det øko-
nomiske og den slags, siger 
han om, hvorfor han er i 
gået i gang med en akade-
miuddannelse i innovation, 
produkt og produktion 
på erhvervsakademiet i 
Aalborg.

Jan er fastansat i ser-
viceværkstedet på beslag-
fabrikken IPA i Nibe, hvor 
han blev udlært for 14 år 
siden. Han tager ikke ud-
dannelsen, fordi jobudsig-
terne i branchen er dårlige. 
Tværtimod. Værktøjsma-
gere i Nordjylland mangler 
sjældent arbejde.

– Men jeg håber, at ud-
dannelsen kan give mig en 

ny funktion, hvor jeg får 
mere ansvar, siger han. 

Jan har børn og  
tid til skolen 
I løbet af uddannelsen skal 
Jan vælge, om han vil spe-
cialisere sig i innovation 
eller produktion. Uanset 

Skolen 
giver Jan  
et nyt 
værktøj
Med en akademiuddannelse 
oven i svendebrevet, håber 
Jan på nye udfordringer og 
mere ansvar.

retningen har han gode 
jobmuligheder, men han 
vil helst fortsætte med at 
fremstille beslag på fabrik-
ken ved Limfjorden.

– Derfor har jeg sagt 
til ledelsen her på IPA, at 
hvis de har ønsker til min 
specialisering, skal de bare 

Jeg håber, at 
uddannelsen 

kan være 
med til at 

give mig en 
ny funktion, 
hvor jeg får 

mere ansvar  
Jan Bang Thomsen, 

læser en akade-
miuddannelse i 

innovation, produkt 
og produktion.  Akademiuddannelse  

i innovation, produkt og produktion

Du bliver en dygtigere faglært med større 
viden om produktion og udvikling.

Du kan bruge uddannelsen til at søge job som 
produktudvikler, produktionschef, projektleder 
eller rådgivende konsulent.

Uddannelsen er relevant, hvis du arbejder med 
produktion, bygge og anlæg, it eller service.

Jan Bang 
Thomsen

Værktøjsmager Jan Bang Thomsen tager  
uddannelse for at få mere ansvar på jobbet
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sige til. Jeg er åben for at 
gå den vej, de har brug for, 
siger han.

Inden Jan begyndte på 
uddannelsen havde han i 
flere år leget med tanken 
om at læse videre, men det 
var svært at kombinere 
aftenskole med livet som 
familiefar. Da overens-
komsten åbnede for, at han 
kunne gå i skole en dag om 
ugen, var han klar.

– Jeg har tre børn, så 
der var ikke rigtig tid til at 
studere midt i indkøb og 
aftensmad. Muligheden 
for at bytte en arbejdsdag 
for en dag på skolebænken 
var afgørende for mig, siger 
han.

Selvom chefen for 
værktøjsafdelingen, Lars 
Brændstrup, godt kan savne 
Jan om mandagen, hvor 
han er på erhvervsakademi-
et i Aalborg, så er det en god 
idé med ekstra uddannelse.

– På sigt gør vi en 
god investering. Vi får en 
medarbejder, som kan noget 
ekstra, og jeg kan sagtens 
se for mig, at han skal have 
nogle flere funktioner her 
i virksomheden engang 
i fremtiden, siger Lars 
Brændstrup.  

METALS tillidsrepræ-
sentant på IPA, Ken 
Theilgaard, kendte ikke 
til akademiuddannelsen 
i innovation, produkt og 
produktion, men fik allige-

vel hjulpet Jan i gang.
– I stedet for at stå og 

plapre løs om en uddan-
nelse, jeg ikke kender til, 
sørgede jeg for, at han fik 
kontakt til Metal i Aalborg. 
De tog sig rigtig pænt af 

ham og fik ham afsted på 
et informationsmøde.

Han opfordrer derfor 
alle tillidsrepræsentanter 
til at tage fat i afdelingen, 
hvis de bliver spurgt til 
noget uddannelse, de ikke 
kan svare på.

– De har tjek på detal-
jerne og ved, hvordan an-
søgningssystemet virker, 
siger han.  

TRE SPØRGSMÅL TIL JAN 
OM AKADEMIUDDANNELSEN

Tillidsrepræsentanten hjalp Jan uden 
at kende uddannelsen.

HJÆLP KOLLEGAERNE  
PÅ UDDANNELSE

1

Hvad kræver det?

– Du skal have lyst 
til at lære nyt. Det er 
det vigtigste. Men 
du skal være klar til 
at sidde på skole-
bænken, og have 
det ok med at bruge 
noget af din fritid på 
lektier.

2

Hvordan er det at gå i 
skole?

– Det er kanonsjovt. Og så 
er det skruet smart sam-
men. Det er kun skole en 
dag om ugen, så jeg får afløb 
for min arbejdslyst de andre 
fire dage. På den måde 
bliver skoledagen et afbræk 
fra den daglige trommerum 
i stedet for en pinsel.  

3

Hvad får du ud af 
det?

– Jeg forstår pro-
duktionen meget 
bedre og får idéer til, 
hvordan jeg kan gøre 
den mere effektiv. 
Det er spændende og 
giver chancen for at 
få ansvaret for andre 
opgaver i fremtiden.

På sigt gør vi en god 
investering. Vi får 

en medarbejder, som 
kan noget ekstra, 

og jeg kan sagtens 
se for mig, at han 
skal have nogle 
flere funktioner 

her i virksomheden 
engang i fremtiden  

Lars Brændstrup, chef for 
værktøjsafdelingen på IPA

FAKTA

1

Tjener 1 
million 
kroner 
mere i livs-
indkomst

2

Er mindre 
ledige 
end andre 
faglærte

3

Kan søge 
flere  
typer job

4

Åbner 
døren  
til andre  
uddan-
nelser

Faglærte som tager en 
videregående uddannelse:

GODE 
GRUNDE TIL 

AT LÆSE 
VIDERE

4

Kilde: AE-Rådet, ”Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse”, 2013.



6 VIDEREUDDANNELSE

V
ideregående vok-
senuddannelser 
kaldes også for 
akademiud-
dannelser og 
bygger oven på 

dit oprindelige håndværk som f.eks. 
tømrer, elektriker, slagter eller indu-

stritekniker. Alle med et svendebrev 
kan tage en akademiuddannelse. 

Derfor et det et krav, at du har en 
relevant erhvervsuddannelse eller 
en studenterhue og to års erfaring 
fra en arbejdsplads.

Uddannelserne kan tages på 
deltid, så det er muligt at arbejde og 
uddanne sig på samme tid.

En fuld akademiuddannelse 
tager typisk to til tre år, men du 
kan også tage enkeltmoduler, der 
giver nye færdigheder i det daglige 
arbejde.

Uddannelserne kan enten tages 
samlet som en hel akademiud-
dannelse eller som moduler på det 
tidspunkt og i det tempo, der passer 
bedst. 

Undervisningen tager udgangs-
punkt i problemer, som findes på en 
arbejdsplads. Det betyder, at du kan 
trække på viden fra dit arbejde og 
bruge din nye uddannelse, når du er 
tilbage på jobbet.  

Hvad er en  
videregående   
voksenuddannelse?

VIA JOBROTATION får 
virksomheden tilskud til 
løn og uddannelsesudgif-
ter, og medarbejderen får 
løn som normalt.

For at få jobrotations-
ydelse skal virksomheden 
ansætte en ledig mindst 10 
timer om ugen. 

I 2014 var ydelsen for 
private virksomheder 
198 kroner i timen. For 
offentlige virksomheder 
var den 176 kroner i timen. 
Pengene kan bruges til 
at dække vikarens løn og 
medarbejderens udgifter 
til uddannelse.  

Når du skal over-
bevise chefen om, 
at en medarbejder 
skal på videre-
uddannelse, er et 
godt argument, at 
han kan få tilskud 
til en vikar, som 
kan lave arbejdet.

OVER-
BEVIS  
CHEFEN 
MED   
JOB-
ROTATION

ET UTAL AF    
AKADEMIUDDANNELSER 

SOM FAGLÆRT har du en lang række muligheder for at læse videre på 
deltid. Du kan tage en akademiuddannelse i f.eks. energiteknologi, le-
delse, velfærdsteknologi, ernæring, gastronomi. informationsteknologi, 
international transport og logistik, økonomi- og ressourcestyring, hygi-
ejne og rengøringsteknik. Der er mange muligheder. Kontakt dit lokale 
fagforeningskontor for at høre mere om dine uddannelsesmuligheder.  
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DE BEDSTE  
ARGUMENTER FOR EN
AKADEMIUDDANNELSE

Hvorfor er det vigtigt for jeres 
virksomhed at have veluddannede 
medarbejdere?

Hvordan overbeviser du kollegaer-
ne om at tage en uddannelse?

Fordi det ikke er billigt at 
producere i Danmark. Derfor 
skal medarbejderne være 
dygtigere end i udlandet. Det 
kræver medarbejdere, som kan 
se mulighederne og være med til 
at effektivisere produktionen. 
Det lærer de blandt andet på 
akademiuddannelserne. 

Jeg plejer at sige, at de skal kigge 
på det produktionsudstyr, de 
står ved. Her flytter teknologien 
sig hele tiden, og hvis du ikke 
rykker med som medarbejder, så 
bliver du forældet. 

Lis Hammelsvang, produktionschef på 
Global Castings i Lem

Ken Theilgaard,  
tillidsrepræsentant på IPA i Nibe
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I
hele sit arbejds-
liv har Ryan 
Johansen (46 år) 
trukket elkabler 
i sjællandske 
villaer, kontorer 

og nybyggerier. 
Han er glad for elek-

trikerjobbet, så mulighe-
den for at fortsætte med 
arbejdet, og samtidig tage 
en uddannelse til energi-
teknolog passede perfekt. 

– Som elektriker er du 
nødt til at tage ekstra kur-

ser, hvis du vil følge med 
den teknologiske udvik-
ling. Den her gang er jeg 
så gået ombord i en større 
udfordring, siger han.

En dag om ugen 
lader han voltmeter være 
voltmeter. Og i stedet 
for at parkere bilen ved 
forbrændingen i Roskilde, 
hvor hans firma, Kemp og 
Lauritzen, er ved at trække 
kabler, fortsætter han ind 
til København for at sætte 
sig på skolebænken på 

Københavns Erhvervsaka-
demi.

– Det er virkelig skægt 
at tage den her uddannel-
se. Noget af matematikken 
er svær og skal lige graves 
frem, fordi jeg ikke har 
siddet på en skolebænk i 
mange år, men lærerne er 
gode. De sørger for, at vi 
har helt tjek på det grund-
læggende, før de går videre 
til næste emne, siger Ryan. 

Med en akademiud-

dannelse i energiteknologi 
lærer Ryan at regne på, 
hvordan husene får det 
bedste energiforbrug. 

– Jeg kan vurdere, om 
det kan betale sig at skifte 
det gamle oliefyr, og om du 
så skal have en varme-
pumpe eller solceller i 
stedet. Det er en viden, 
som jeg kan bruge hos nye 
kunder i mit nuværende 
job, men det giver også en 
masse mulighed for at lave 

Der skal ske   
noget nyt
Ryan elsker at være elektriker. 
Alligevel er han startet på en ny 
uddannelse.

Noget af ma-
tematikken er 
svær og skal 

lige graves frem, 
fordi jeg ikke har 
siddet på en sko-
lebænk i mange 
år, men lærerne 
er gode til at få 

os med. De sørger 
for, at vi har helt 
tjek på det, før de 
går videre til det 

næste. 
Ryan Johansen, på vej til 
at få en akademiuddan-

nelse i energiteknolog

RYANS RÅD 
TIL ANDRE
”Du skal tænke på, at der 
er en stor fremtid i de her 
uddannelser. Om et par år, 
så bliver der rift om os.” 
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et andet arbejde, når jeg er 
færdig med uddannelsen.

Ikke helt ung
Ryan drømmer om at få et 
job, der kombinerer hans 
erfaring som elektriker 
med hans nye boglige 
viden. 

– Jeg er 46 år og ikke 
helt ung længere. Det er 
fysisk hårdt at være elek-
triker. Det er store maski-
ner og tunge kabelruller, 
som skal trækkes rundt i 
nye byggerier. Jeg håber, 
at uddannelsen kan føre 
til, at jeg i fremtiden skal 
lave noget arbejde, hvor 
kroppen bliver lidt mindre 
slidt. 

Uddannelsen er bygget 
op, så Ryan kun har fire 
arbejdsdage om ugen i de 
perioder, hvor undervisnin-
gen kører. Den sidste dag 
betaler Industriens Kompe-
tencefond for, at han sidder 
på skolebænken.   

– Jeg får 85 procent af 
min løn den dag, og jeg kan 
da godt mærke det i bud-
gettet, men jeg synes, det 
er spændende at læse den 
her uddannelse, og at det 
er pengene værd. Det er jo 
noget, jeg gerne vil arbejde 
med i fremtiden, så det er 
en god investering.  

HVAD KAN Ryan, når 
han er akademiuddannet 
i energiteknologi? 

- Han bliver ener-
giekspert. Han lærer at 
måle og analysere, foreslå 
energieffektiviseringer, 
entrepriselede og forestå 
overvågning af forbruget. 
Han bliver energirådgive-
ren, der har overblik over 

de store løsninger.  I fremti-
den bliver den slags guld 
værd på arbejdsmarkedet.

Hvis det er længe 
siden, at man har siddet 
på en skolebænk, giver 
det så mening?

- Ja. I første modul 
af uddannelsen har vi 
matematik og fysik, hvor 
vi også træner studietek-
nik. På den måde prøver 
vi at give en lidt blid 
start, hvor vi genopfri-
sker de gamle skoleting.

Hvor meget tid kræ-
ver det? 

- Altså, du skal 
påregne en del hjemme-
arbejde, så det er en god 
ide at familie og venner 
er med på projektet. For 
eksempel ved at indføre 
en studietime om afte-
nen, hvor børnene ikke 
må forstyrre.

Hvad får virksomhe-
derne ud af at uddanne 
folk i energiteknologi?

- Virksomheden får 
en medarbejder med 
viden om energieffekti-
vitet og bæredygtighed. 
En der har indsigt i alt 
fra analyse, vurdering 
og beregning til bruger-
nes energiadfærd og 
paletten af energikilder, 
som kan installeres i en 
bygning. 

Jens Højmann uddanner Ryan og 
klassekammeraterne på Københavns 
Erhvervsakademi (KEA), så de er sikre 
på job i fremtiden. 

JENS UDDANNER 
FREMTIDENS    
ENERGIEKSPERTER

FAKTA

Uddannelsen 
giver dig viden 
til at projektere 
og rådgive, så 
vi bliver bedre 
til at spare på 
energien ved 
nybyggeri og 
istandsættelser. 

Du lærer at 
analysere, 
planlægge 
og klargøre 
energibe-
sparelser og 
lave forslag 
til energi-
budgetter. 

Uddannelsen dækker alt 
fra byggeteknik, solcel-
leanlæg og varmepum-
per til varme- og ellag-
ring og brændselsceller, 
så du lærer, hvad der er 
godt både for økonomien 
og miljøet. 

Uddannelsen 
henvender sig til 
faglærte hånd-
værkere inden for 
byggeri, automa-
tik, proces og køl.

AKADEMI- 
UDDANNELSE  
I ENERGI- 
TEKNOLOGI

Jens 
Højmann
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D
et handler om de 
kostbare minutter, 
der skal sikre kon-
kurrenceevnen på 
maskinfabrikken i 
Lem. Hvert år, hver 

dag og hver time skal de 130 medar-
bejdere sørge for at løse opgaverne 
lidt smartere. Finde veje til at spare 

tid, så de kan være med i konkurren-
cen på verdensmarkedet.

Ifølge Lis Hammelsvang, chef for 
produktion, logistik og vedligehold 
ved Global Castings, som fremstiller 
støbejernselementer til den globale 
vindmølleindustri, er ansatte som 
Per Stefansen (47 år) virksomhedens 
vigtigste våben i konkurrence-krigen.  

– Hvert år skal vi være fem 
procent mere effektive, hvis vi skal 
klare konkurrencen. Det kan ingen 
leder sikre alene. Kun dygtige med-
arbejdere, som er i stand til at se ud 
over egen næsetip, kan sørge for, at 
det sker. Uddannelsen giver Per det 
kritiske blik, der kan vurdere, om 
vi gør tingene på den 
rigtige måde, siger 
hun.

Per bliver 
”skarp”
Per er alle-
rede udlært 
maskin-
tekniker, 
men er i 
gang med 
at bygge 
oven på 
med en 
akademi-
uddan-
nelse 

Uddannelse er  
vores våben   
i konkurrence-krigen

Med medarbejdere som Per, der bliver ved med 
at uddanne sig, kan firmaet Global Castings 
vinde kapløbet i den globale konkurrence. Det 
mener Pers chef.

Lis 
Hammelsvang

Per  
Stefansen
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Kan du læse en 
bog, så kan du 
også klare dig 
igennem den 

her uddannelse
Per Stefansen er i 
gang med en aka-
demiuddannelse i 

innovation, produkt 
og produktion

FAKTA

Per har gennemført de første to moduler, ’Produktionsoptime-
ring’ og ’Logistik’, på akademiuddannelsen i innovation, produkt 
og produktion. Han er nu i gang med tredje modul på uddannel-
sen. Han mangler stadig halvandet år.

Kompetencefonden, IKUF, betaler for uddannelsen, så det er 
gratis for Per at gå i skole. 

Den torsdag i hver anden uge, hvor Per sidder på skolebænken, 
får han 85 pct. af sin almindelige løn refunderet fra Industriens 
Kompetencefond.  

PERS UDDANNELSE

i innovation, produkt og produktion.
Ifølge Lis Hammelsvang er den 

nye uddannelse med til at holde 
ham ”skarp”.

– Han lærer at forstå flowet på 
fabrikken. På den måde kan han se 
de steder, hvor vi skal sætte ind for 
at finde effektiviseringer, som kan 
holde os konkurrencedygtige på et 
presset marked. Han ved også, hvor-
når han skal strække sig den halve 
meter ekstra, for at få produktionen 
til at glide og samarbejdet til at køre, 
siger hun. 

Per siger, at han tager uddannel-
sen, fordi det er sjovt at gå i skole, 
men det er også med til at gøre 
arbejdsdagene mere interessante. 

– Jeg har mere lyst til at gå på 
arbejde om morgenen. Med uddan-
nelsen begynder jeg at forstå, hvor-
dan produktionsprocessen hænger 
sammen, og for mig er det altså 
mere interessant at lave et stykke 
arbejde, som jeg kan se meningen 
med, siger han. 

Samtidig føler Per, at han med 
uddannelsen får flere esser på hån-

den, hvis han en dag bliver træt af 
vindmøller:

– Det er lettere at få et nyt job, 
når jeg har taget den her uddannel-
se. Det gælder uanset, om jeg får en 
fyreseddel eller selv siger op. 

Undgår skole-spat 
Og så er det faktisk ikke så slemt at 
gå skole. 

– Selvfølgelig kan det være hårdt 
med en hel dag i skolen, fordi jeg er 
vant til at rode rundt på jobbet. Men 
det er en kæmpe fordel, at det kun 
er hver anden torsdag. Når jeg kan 
blande uddannelse og arbejde, får jeg 
ikke spat af at sidde på skolebæn-
ken, siger Per. 

Indtil videre har han brugt 
halvandet år på uddannelsen, og han 
regner med at have lige så lang tid 
igen. 

Men han siger, at det ikke kræver 
særlige superhelteevner at tage en 
uddannelse. 

– Kan du læse en bog, så kan du 
også klare dig igennem det her, siger 
han.  

Per  
Stefansen

Per Stefansen arbejder 
som maskintekniker, 

men to dage om 
måneden er han i skole.
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Videre- 
uddannelse  

mens du  
arbejder

D i n  g u i d e  t i l 
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Vælg en uddannelse 

På www.audilpom.dk findes 
en liste over alle akademiud-
dannelserne. Der er mange 
muligheder for at vælge både et 
enkelt modul eller hele uddan-
nelser.

Få økonomisk støtte 

Når du er optaget på uddan-
nelsen, og inden du starter på 
1. undervisningsdag, skal du 
undersøge om du er berettiget 
til SVU (Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte). Er du berettiget, 
skal du søge SVU.

Under fanen ”Hvem kan få” 
på www.svu.dk kan du finde 
”Du vil tage en videregående 
uddannelse”. Her kan du se 
kravene for at få SVU. 

Vælg tid og sted 

Når du har fundet det modul 
eller den uddannelse, du gerne 
vil have, kan du finde de for-
skellige erhvervsakademier på 
www.audiplom.dk.

Vælg et erhvervsakademi fra 
listen eksempelvis det nær-
meste. Akademiernes hjem-
mesider er ikke ens, og det kan 
kræve lidt tålmodighed at finde 
rundt. Undersøg, om de udby-
der din uddannelse, og hvornår 
den starter næste gang. Er du 
i tvivl, kan du altid ringe til 
akademiet. 

Tilmeld dig 

Du skal tilmelde dig uddannel-
sen på erhvervsakademiets 
hjemmeside. 

HUSK: Du skal søge og få svar 
fra kompetencefonden, inden 
du tilmelder dig til uddannel-
sen. Og du skal have en aftale 
med din virksomhed, om at 
deltage på uddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg 
bliver i tvivl om noget? 
 
Kontakt din lokale fagforening. 
De ved alt om uddannelse og 
sidder klar ved telefonen for at 
hjælpe.

Huskeliste

1  Find relevant uddannelse

2  Undersøg, hvor og hvornår 
uddannelsen udbydes

3  Tilmeld dig uddannelsen 
på erhvervsakademiets 
hjemmeside

4  Søg SVU, når du er optaget 
på uddannelsen, hvis du er 
berettiget til det
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Det kan være svært at finde rundt i alle forkortelserne i 
uddannelsessystemet. Her er en samling af de oftest anvendte.

Forkortelser  
i uddannelsessystemet

AMU 
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som 
faglært og ufaglært kan du tage efteruddannelse på 
AMU-kurserne. 

AU
Akademiuddannelser er en kort videregående  
voksenuddannelse, som kan læses på deltid på  
erhvervsakademier i hele landet.

AVU
Almen voksenuddannelse. AVU er undervisning for 
voksne. Niveauet svarer til 9. og 10. klasse.

EUC
Erhvervsuddannelsescenter er et navn, som mange 
tekniske skoler med AMU-kurser og erhvervsuddan-
nelser bruger.

EUD
Erhvervsuddannelser for unge under 25 år.  

EUV
Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år. EUV er 
særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne 
på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, der 
som hovedregel er kortere end en ungdomserhvervs-
uddannelse. Hvordan din uddannelse sammensæt-
tes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i 
forvejen. EUV’en erstatter 1. august 2015 GVU’en.  

FVU
Forberedende Voksenundervisning. Undervisning i 
dansk eller matematik for voksne, der har svært ved 
at læse eller regne.

KVU
Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiud-
dannelser, der bygger på forudgående erhvervsud-
dannelse eller gymnasial uddannelse.

SVU
Statens VoksenUddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp 
til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. 
Satsen er 80 procent af højeste dagpengesats. Læs 
mere på www.svu.dk

VUC
VUC er en betegnelse for nogle voksenuddannelses-
centre. De udbyder forskellige former for uddannelse 
rettet mod voksne kursister, for eksempel forbere-
dende voksenundervisning (FVU), almen voksenud-
dannelse (AVU), ordblindeundervisning og hf.  

VEU-center
Voksen- og efteruddannelsescenter. Samarbejde 
mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og 
efteruddannelse. Der er 13 VEU-centre i landet. Læs 
mere på www.veu-center.dk

VEU-godtgørelse
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse svarer til 80 
pct. af højeste dagpengesats. Formålet med VEU er at 
give voksne mulighed for at deltage i erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsud-
dannelsesniveau. Læs mere på www.veug.dk.  

VVU
Videregående voksenuddannelser er korte videregå-
ende uddannelser (KVU). De kaldes også for akade-
miuddannelser. De er opbygget som deltidsuddan-
nelser over op til tre år.  

GVU
Med en GVU kan du gennemføre et individuelt 
tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en ud-
dannelsesaftale med en virksomhed. Bemærk: GVU 
afskaffes fra 1. august 2015 som led i, at erhvervsud-
dannelse for voksne, EUV, oprettes. Herefter er det 
ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbe-
gyndt før denne dato kan færdiggøres.



Nyttige hjemmesider   
og telefonnumre

Det kræver bare et par klik med musen eller et hurtigt 
telefonopkald at sende kollegaer på uddannelse.

Audiplom.dk 
 
Audiplom.dk er startsiden, hvis du overvejer 
en akademiuddannelse. Du kan klikke rundt 
på hjemmesiden og finde de forskellige 
uddannelser og erhvervsakademier. Du 
behøver ikke kende den uddannelse, du 
gerne vil læse, da du på hjemmesiden 
kan søge på de ting, der interesser dig. 
På hjemmesiden får du også oplysninger 
om uddannelsens opbygning, priser og 
mulighederne for at læse på deltid, så du 
kan passe et arbejde samtidig med studiet. 
Audiplom.dk går i luften i begyndelsen af 
2015. Indtil da kan du bruge au-guiden.dk. 

Ug.dk 
 
På UddannelsesGuiden finder du informa-
tion om erhvervs-, efter-, og videreuddan-
nelse, samt job og arbejdsmarkedsforhold 
i Danmark. Det er også her, du får vejled-
ning om uddannelse og økonomi, ligesom 
du kan finde kontaktoplysninger og links 
til lige netop den uddannelse, du vil vide 
mere om. UddannelsesGuiden giver også 
direkte uddannelsesvejledning via mail, 
chat eller telefon. Ring 70 22 22 07.
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Uddannelse gør dig 
dygtigere,

hæver din løn og 
firmaets produktivitet

Her i magasinet får du gode råd og tips til, hvordan du og 
kollegaerne får sat gang i videreuddannelsen på jeres arbejdsplads.

Der er ingen grund til at lade være.

Læs  magasinerne om  efteruddannelse  og erhvervs- uddannelse for  voksne

I magasinet om efteruddannelse kan du læse, 
hvordan du og kollegaerne bliver dygtigere til 

jobbet ved at tage på AMU-kursur.

Hjælp din kollega i gang med

EFTER-
UDDANNELSE

I magasinet om erhvervs-uddannelse kan du 
læse om, hvordan voksne over 25 år kan tage 

en faglært uddannelse.

Hjælp din kollega i gang med

ERHVERVS-
UDDANNELSE

F O R  V O K S N E
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