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VELKOMMEN til ”Morgendagens kompetencer”
- et webinar for turisme og detail

Program
• Velkommen og praktisk info 

• Ringkøbing-Skjern Kommunes indsats for at sikre gode udviklingsmuligheder til turisme og 
detail

• To lokale cases: Sådan kom vi i gang med uddannelse 

• Uddannelsespaletten – overblik og vejledning 

• Mulighed for hjælp og sparring til den enkelte virksomhed 

• Økonomi i forbindelse med uddannelse målrettet detail- og turismevirksomheder – vi giver 
dig et overblik 

• Sådan får du hjælp til at komme videre - opsamling og next step
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Hvilken uddannelse har du taget?

• Jeg er pt i gang med at tage en todelt akademiuddannelse. 
Første del består af to bestyrelsesuddannelser, en 
grundlæggende og en udvidet, som jeg tager i Århus på 
Erhvervsakedemi Århus. 

• Når eksamen er bestået der, modtager jeg samlet 10 ECTS 
point. Del to skal jeg tage i Herning på Erhvervsakademi 
Midtvest, hvor jeg skal have fire fag inden for økonomi og 
ressourcesyrring. 

• Når de er bestået med eksamen, så modtager jeg 40 ECTS 
point, og kan dermed gå til den overordnede eksamen, 
hvor jeg får de sidste 10 ECTS point.

• Dermed har jeg bestået akademiuddannelsen i økonomi og 
resourcestyrring.

Michael Sangil

Hvad fik dig til at søge uddannelsen?

• Jeg har i forvejen en akademi uddannelse i ledelse, så jeg 
ville prøve noget helt andet. Jeg søgte for at styrke mine 
kompetencer, inden for nogle områder, hvor jeg kunne se, 
at jeg skulle blive stærkere og hvor det ville give mening. 

• Jeg sidder i seks bestyrelser, og derfor gav det mening for 
mig at søge mere viden indenfor det område. 

• Økonomidelen valgte jeg, for at kunne forstå vores firma`s
økonomi bedre.

Michael Sangil

3

4



11-06-2020

3

Hvordan fik du adgang til fonden?

KFI - den erhvervsdrivende fond uddeler hvert år penge til 
modernisering af butikker og til uddannelse. 
Da jeg blev klar over det, søgte jeg med det samme, og fik 
tilsagn. 
Havde jeg ikke fået tilsagn var jeg nok ikke kommet afsted

Michael Sangil

Hvad har uddannelsen betydet for dig?

• Jeg er ikke færdig endnu. 
• Jeg skal først til at gå i gang med den 

udvidede bestyrelsesuddannelse i år. 
• Den er blevet rykket pga Corona, men det 

har givet mig en større viden om 
bestyrelsesarbejde og krav. 

• Endvidere har det givet mig flere redskaber 
til det daglige arbejde i en bestyrelse

Michael Sangil
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Uddannelsespalette
Hvordan bliver vi bedre?
Hvordan bliver vi mere synlige?
Hvorfor skal kunderne vælge os?

Betydning for at komme i 
gang med efter- og videreuddannelse
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En bred vifte af relevante tilbud

• Forberedende voksenundervisning (FVU)
• Almen voksenuddannelse (AVU)
• HF-enkeltfag
• Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
• Erhvervsuddannelser
• Akademiuddannelser
• Diplomuddannelser

Overblik om forskellige muligheder findes på 

www.voksenuddannelse.dk www.kpmv.dk
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www.ucrs.dk/efteruddannelse www.efteruddannelse.eamv.dk

Sammen finder vi vejen frem

• Kontakt:

• Hanne Kirk
Uddannelseskonsulent

Mobil: 40162728
HK@ucrs.dk
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Økonomisk støtte til uddannelse

 Lars Bach Mortensen
 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 lbm@star.dk
 72223614

P

Hvis medarbejderen er ufaglært eller højst faglært:
• VEU-godtgørelse 119,05 kr. pr. time – 4.405 kr. pr. uge.
• Lav kursusudgift da det offentlige betaler det meste. 

Kursusudgiften kan eventuelt godtgøres via kompetencefond 
(afhængig af overenskomst)

Hvis medarbejderen har en videregående uddannelse:
• Ingen godtgørelse
• Højere kursusudgift
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Voksen- og efteruddannelse (VEU godtgørelse)
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Satser for 2020
• Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne: 

4.405 kr. pr. uge
• Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.524 kr. pr. uge.
• Videregående uddannelser: 2.643 kr. pr. uge.
Retningslinjer
• Man skal være 25 år – dog kun 20 år ved ordblindeundervisning og 

forberedende voksen uddannelse som it, dansk, matematik og engelsk.
• Samlet længde af kursusforløb (37 timer) samt ugentligt mindstekrav på 3 

timer.
• Mindstekrav på 26 uger med ansættelse i virksomhed.

15

Statens voksen uddannelsesstøtte (SVU)

Overordnet
• Midlerne fra fonden er målrettet akademi og diplom uddannelser.
• Midlerne dækker udelukkende deltagerbetalingen til det enkelte fag.
• Der kan potentielt ansøges om SVU godtgørelse sammen med midlerne.
• Det er først til mølle hos udbyderne, der hjælper med ansøgning.
Hvem kan modtage midler 
• Alle personer i arbejde med dansk cpr. nr. som enten er ufaglært eller faglært. 

Deltidsansatte som fuldtidsansatte.
Hvem kan ikke modtage midler
• Selvstændige. Medarbejdere uden dansk cpr. nr. Medarbejdere med højere uddannelse 

end faglært.
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Omstillingsfonden
 10.000 kr. om året til opkvalificering pr ansatte medarbejder i målgruppen
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• Sørge for at få hjælp til at overskue hvilke økonomiske 
muligheder, der gælder for den enkelte uddannelse

• Kompetencefonde kan evt. supplere med tilskud til 
uddannelse

• Spørg konsulenten, studievejlederen, din kontaktperson. 
Alle vil gerne hjælpe med at finde den bedste løsning for 
din virksomhed, bare spørg.
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Afrunding

Vi er dit Erhvervshus i Midtjylland
Vi tilbyder gratis vejledning og sparring til alle typer 
virksomheder
Vi er til for at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed
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Mange muligheder for hjælp og vejledning

Operatørfunktioner
Vi er operatør på lokale, regionale, nationale, internationale 
programmer og indsatser af relevans for vores målgruppe

Regionalt knudepunkt
Vi er et fysisk knudepunkt i 
erhvervsfremmesystemet og understøtte 
virksomhedernes adgang til højt 
specialiserede statslige ordninger

Lokal Erhvervsservice: 
Basal vejledning

Erhvervshus Midtjylland 
Specialiseret vejledning - f.eks. ehandel, forretningsudvikling, strategi, 

økonomi mm. 

Virksomhedsguiden.dk: 
Vidensplatform, værktøjer, skabeloner, 

artikler mv.

Har du brug for hjælp? 
Ring på tlf.: 70151618 

Hvad kan vi hjælpe dig med:

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte ejer og dennes 
butik/forretning/virksomhed

Mange mulige indgang og tilgange til hjælp:
• Økonomistyring – likviditet, lønsomhed, omsætningshastighed på 

varelager, bruttoavance, omkostningsstruktur
• Markedsføring – kundeanalyse, medieudvalg, prioritering af medier, digital 

markedsføring og herunder SoMe
• Digitalisering – webshop, videoer, VR
• Vareudvalg – mulighed for brancheglidning
• Indretning af forretningen – som en del af kundeoplevelsen
• Kunderejsen
• God service
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Hvordan foregår det:

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte ejer og dennes 
butik/forretning/virksomhed

• Du tager fat i os – ring 70220076 eller send en mail til 
info@erhvervshusmidtjylland.dk

• Vi aftaler møde – online/fysisk – gerne sambesøg med Ringkøbing-Skjern 
Erhvervsråd

• Vi drøfter din dagligdag, din forretninger og dine udfordringer og muligheder
• Vi kommer med inputs til konkrete handlinger, der kan udvikle din 

forretning/virksomhed
• Vi følger op på, hvordan det går med den videre udvikling

Erhvervshus Midtjylland
Vi hjælper iværksættere i gang 
og virksomheder med at udvikle sig! 

Palle Brun Nielsen
Mobil 21894602
Mail pbn@erhvervshusmidtjylland.dk

www.erhvervshusmidtjylland.dk
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