
Albertslund

Sådan gør du 

Spørg din medarbejder, om vedkom-
mende kunne tænke sig at tage en 
erhvervsuddannelse inden for et om-
råde, som jeres virksomhed beskæf-
tiger sig med, og som medarbejderen 
har erfaring med.

Tag kontakt til en lokal erhvervsskole 
og få lagt en uddannelsesplan.

•

Fordele

Katrin er 35 år. Hun har 9. klasse og 
6 års erhvervserfaring med erhvervs-
rengøring og 4 år i en institution med 
rengøring og lettere madlavning, hvor 
hun er nu. Hun har fem AMUkurser 
inden for rengørings og ernærings-
området og ønsker at uddanne sig til 
serviceassistent. Kompetencevurde-
ringen viser, at hun skal gennemføre 
tre grundfag og opøve praktiskfaglig 
kompetence inden for et særligt ernæ-
ringsområde. Efter et samlet forløb på 
3/4 år tager hun den afsluttende prøve 
som serviceassistent.

Eksempel

•

Det er gratis for beskæftigede at 
deltage i GVU. Dog vil der være ud-
gifter til bøger o.lign.

Med GVU er det nemmere at få pa-
pir på sine kompetencer, hvis man 
har erhvervserfaring inden for faget.

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)  
- gør ufaglærte medarbejdere faglærte - på rekordtid 

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere en 
medarbejder til erhvervsuddannelsesniveau, kan 
sammen med medarbejderen kontakte en lokal 
erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for 
en såkaldt ”Grundlæggende VoksenUddannelse 
 GVU”. Virksomheden kan enten søge om VEU
godtgørelse under uddannelsen (se faktaark om 
VEU) eller kombinere med jobrotationsordningen 
og få vikardækning uden omkostninger, når med-
arbejderen er på uddannelse (se faktaark om jo-
brotation).

GVU er en uddannelse på erhvervsskoleniveau, 
der består af kurser, enkeltfag og værkstedstræ-
ning ud fra en individuel plan, der bliver lagt for 

den studerende. GVU kan også kombineres med 
kort praktikophold på deltagerens arbejdsplads.

For at lægge en god uddannelsesplan, skal den 
studerendes kompetencer vurderes i forhold til 
erhvervserfaring, skoleniveau og kompetencer 
opnået gennem kurser og andre forløb. Der kan 
også søges VEUgodtgørelse under den indivi-
duelle kompetencevurdering (IKV), som kan vare 
fra én til 14 dage at foretage.

Medarbejderen skal være fyldt 25 år, have mindst 
to års relevant erhvervserfaring og have forud-
sætninger svarende til grundforløbets afgangsni-
veau i fag, der er relevante for uddannelsen.

ORDNINGEN  
OPHØRER - SIDSTE 

AFTALER INDGÅS 

SENEST 31/7-2015

W
A

N
E

K
 &

 M
Y

R
N

E
R

 ©
 A

LLE
 R

E
TTIG

H
E

D
E

R
 FO

R
B

E
H

O
LD

E
S

 2007 · V
E

R
S

IO
N

 06.01.15    
B

eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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