INVITATION TIL KONFERENCE
OM UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT
9. oktober 2020, København
KL, FOA og 3F sætter fokus på mulighederne for uddannelse
og kompetenceudvikling med tilskud fra Ufaglært til Faglærtpuljen
For mange medarbejdere kan bekymringer omkring økonomien være en stor barriere for at påbegynde uddannelse. Ufaglært til Faglært-puljen giver mulighed for, at medarbejdere
kan uddanne sig uden at opleve en lønnedgang.
Muligheden for at gennemføre en faglært uddannelse på
kortere tid end normalt og et bedre kendskab til de mange
muligheder for uddannelse er også vigtigt for både ledere og
medarbejdere i beslutningen om uddannelse og kompetenceudvikling.
Samtidig kan det motivere medarbejdere til uddannelse, at ledere eller kolleger opfordrer til det. Det gælder også for kommunale medarbejdere på FOA- og 3F-overenskomster.
Konferencen vil handle om, hvordan man helt konkret anvender Ufaglært til Faglært-puljen. Derudover vil der være oplæg
om, hvad der giver den enkelte motivation til at tage en uddannelse. Og så vil der være en break out session med uddannelsesinstitutioner, hvor I vil få viden om uddannelsernes opbygning og realkompetencevurderinger. Se hele programmet
nedenfor.
Deltagerkreds
Konferencen henvender sig til fagchefer, ledere, HR-konsulenter, tillidsrepræsentanter, medarbejdere fra de faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.
Tid og sted
Fredag den 9. oktober 2020, kl. 9.00-12.30.
KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S.
Der serveres morgenkaffe før mødet kl. 8.30-9.00 og frokost
efter mødet kl. 12.30-13.00.
Konferencen afholdes, så du enten kan deltage ved fremmøde eller virtuelt. Vær opmærksom på dit ønske ved tilmeldingen.
Link: Tilmelding

Program
1. Velkomst
Den Kommunale Kompetencefond
2. Mulighederne for økonomisk støtte i puljen
Ufaglært til Faglært og På-vej-til Faglært
3. Hvad motiverer voksnes lyst til at tage en uddannelse?
Chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks Evalueringsinstitut
4. Break out session med uddannelsesinstitutioner
1. Pædagogisk assistentuddannelsen
Uddannelseschef Majbritt Vangslev og
Konsulent Gitte Grostøl, ZBC
2. Social- og sundhedsuddannelserne
Centerleder Ann Berit Holm og
Uddannelsesvejleder Lis Brandenborg, SOSU H
3. Serviceassistentuddannelsen
Uddannelseskonsulent Susan Broe Hansen, TEC Gladsaxe
4. Gartneruddannelsen
Uddannelsesleder Claus Cornelius og
Vejleder Inger Nørremark, Roskilde Tekniske Skole
5. Ejendomsserviceteknikeruddannelsen
NEXT Glostrup
5. Leders og medarbejders syn på
kompetenceudvikling og uddannelse
Fagchef for Borgerservice, IT og Digitalisering Thomas Dam og
Tillidsrepræsentant & serviceassistent Marianne Larsen,
Tønder Kommune
6. Nye kompetencer på arbejdspladsen
Læringskonsulent Pernille Bottrup, Københavns Kommune
7. Afrunding og efterfølgende frokost

Afviklingen af konferencen sker i fuld overensstemmelse med
sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer. Hvis du
føler dig dårlig tilpas på dagen, bedes du blive hjemme.

