Velkommen til VEU Center Nordsjælland:
Kompetenceudvikling er en vigtigt
forudsætning for vækst i erhvervslivet
For at byde VEU Center Nordsjælland
velkommen som REG LAB medlem, har vi
spurgt dem om hvem de er, hvordan de
bidrager til erhvervsudviklingen og hvorfor
de vil være medlem.	
  

og så nogle ekstra opgaver af koordinerende
art, samt igangsætning af nye opgaver. De
opgaver VEU-center har som specifikke
opgaver i vores udviklingskontrakt for 2014-15
er:
•

•
Hvem er VEU Center Nordsjælland?
VEU står for Voksen- og EfterUddannelse.
VEU-center Nordsjælland er et samarbejde
mellem skoler, der udbyder voksenuddannelse
og
efteruddannelse
indenfor
almene
kvalifikationer, samt efteruddannelse på faglært
og ufaglært niveau. VEU-centeret fungerer som
en
indgang
for
privatpersoner
eller
virksomheder, der ønsker vejledning om hvilke
muligheder, der findes for voksen- og
efteruddannelse i Nordsjælland. Vi er et af 13
centre i Danmark.

•

Rent konkret betyder det, at vi:
•

•
Hvad er jeres væsentligste aktiviteter?
VEU-centret er en kombination af de aktiviteter
de enkelte skoler udfører indenfor uddannelse,

At koordinere skolernes samarbejde
om én indgang til rådgivning og
vejledning for at skabe bedre kvalitet,
større
kendskab
og
mere
overskuelighed om den erhvervsrettede
og almene voksen- og efteruddannelse
At medvirke til, at beskæftigede og
lediges
behov
for
almene
og
erhvervsrettede
kompetencer
imødekommes
At medvirke til, at voksen og
efteruddannelse tænkes ind i den
regionale og lokale erhvervs- og
beskæftigelsesindsats.

•

giver
individuel
vejledning
om
efteruddannelse
til
faglærte
og
ufaglærte
giver overblik over muligheder for
efteruddannelse
afdækker behov for efteruddannelse
hos den enkelte
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•
•

•

gennemfører kompetencevurderinger af
virksomheders medarbejdere
giver tilbud om relevant uddannelse
inden for fag og specialer, inkl.
muligheder for tilskud
indgår i samarbejde med lokale og
regionale
aktører
indenfor
erhvervsudvikling og uddannelse.

Hvordan
bidrager
I
til
erhvervsudviklingen? Og Hvorfor vil I med i REG
LAB?
Kompetenceudvikling af medarbejdere på
virksomheder og ledige personer imellem job,
er en vigtigt forudsætning for, at vækst i
erhvervet kan ske. VEU-center Nordsjælland
arbejder kontinuerligt med, at den rådgivning vi
giver virksomheder om kompetenceudvikling
kobles
sammen
med
virksomhedernes
strategi. Uddannelse på faglært og ufaglært
niveau har stor effekt på innovation og vækst i
den enkelte virksomhed. Det er et faktum, som
sjældent kommer frem, når der tales om
innovation – her er det oftest de
længerevarende uddannelser, der ses som
forudsætningen.
Når VEU-centrene har som opgave at tænke
voksen og efteruddannelse ind i erhvervs- og
beskæftigelsesindsats er tanken, at det kan
kvalificere indsatsen. Her tænkes bl.a. på at jo
tidligere der tænkes kompetenceudvikling ind i
indsatserne, jo bedre bliver de løsninger, der
udtænkes.

mindre virksomheder, vil kunne spille ind i
erfaringsudvekslingen blandt medlemmerne.

I samarbejdet med virksomhederne og
jobcentrene om kompetenceudvikling er et
vigtigt element at viden om, hvilke behov, der
skal dækkes i virksomhederne, for at kunne
imødekomme krav til innovation, vækst og
udvikling. Her tænker vi at deltagelse i REG
LAB’s aktiviteter vil være en vigtig brik til at
opbygge den viden.
Og vi glæder os til at indgå i dette spændende
forum.

November 2013,
kaspar@reglab.dk

	
  
	
  
	
  

Vi har et særligt fokus på, at der også skal ske
noget for de mindre virksomheder. Det er en
stor og svær opgave, hvor vi tænker, at
deltagelse i REG LABs aktiviteter og brug af
den viden, der findes her, kan hjælpe os med
at blive endnu bedre. Samtidig mener vi, at de
erfaringer vi drager gennem vores daglige virke
i virksomheder og projekter målrettet de
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