Få råd til uddannelse
Uddannelse er et fælles anliggende for virksomheder og medarbejdere.
Mange virksomheder ønsker at få system i udvikling og uddannelse og
har i den forbindelse brug for kendskab til uddannelsessystemet og de offentlige støtteordninger.
Denne bog er udgivet som en hjælp til at få overblik over støtteordningerne og de uddannelser, de kan bruges til.
Bogen henvender sig til såvel ledere med personaleansvar, tillidsfolk og
HR - afdelinger som vejledere og konsulenter i jobcentre og på uddannelsesinstitutioner. Medarbejdere kan også selv anvende bogen i deres egen
planlægning.
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til kortuddannede, Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videregående uddannelser og VEU-godtgørelse kan ligesom voksenlærlingeordningerne bruges i mange forskellige sammenhænge.

s

Til systematisk kompetenceudvikling i både offentlige og private virksomheder.

s
s
s
s
s
s

Til at der bliver gjort en særlig indsats ved fusioner eller afskedigelser.
Til overblik over uddannelsesmuligheder for ledige.
Til omskoling af ansatte, der ikke på sigt kan varetage samme job.
Til at modvirke fysisk og psykisk nedslidning.
Til at give nyt personale de rigtige kvalifikationer.
Til efteruddannelse med jobrotation.

”Få råd til uddannelse” er et redskab til at sikre de nødvendige kvalifikationer.
Bogen er udviklet på baggrund af mange års erfaring med uddannelsesrådgivning.
Lisbeth Jakobsen
VUS Konsulenterne

Ansvarsfraskrivelse

Teksten i ”Få råd til uddannelse” er skrevet med udgangspunkt i lovstof.
Stoffet er reformuleret og kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.
Bogen er opdateret i juli 2017 og tager derfor ikke højde for senere lovændringer.
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