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Kære uddannelsesinstitution i Region Syddanmark 
  
Forsøgs- og udviklingsprojekt ”Vertikal VEU” – Voksen i uddannelse er en indsats, som har 
til formål at vejlede medarbejdere og virksomheder om de mange vertikale muligheder og 
sammenhænge for efter- og videreuddannelse.   
 
Projektets samarbejdspartnere omfatter:  
 

 
 

 
 

 
 
Den koordinerende funktion varetages af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.  
 
Overordnet mål med dette projekt er at udvikle og afprøve ny bedst praksis, hvor der sikres 
en holistisk informations- og vejledningsapproach - en vertikal og for den sags skyld også 
horisontalt VVEU-vejledning, som sikrer ”den rette information og vejledning til den rette 
person og virksomhed og til den rette tid. 
 
Med andre ord vil vi gentænke og udvikle en række værktøjer og metoder til at kvalificere 
vejlednings-og informationsindsatsen, med henblik på bedre rekruttering til efter- og vide-
reuddannelse. 
 
For at sikre metodernes reliabilitet, afprøves værktøjer og metoder inden for projektet – så-
ledes, at der kan udpeges en række valide anbefalinger til kvalificeret bedst praksis.  
 
Vi søger derfor vejledere/konsulenter fra forskellige uddannelsesinstitutioner til sammen 
med andre fra gruppen, at udføre ca 70 virksomhedsbesøg (fordelt på konsulenterne) og 
anvende disse værktøjer ved besøgene med efterfølgende evaluering. Der bliver lavet af-
taler med virksomhederne fra central side, så den enkelte konsulent behøver ikke selv 
bruge ressourcer på denne del.   
 
Udbyttet af deltagelsen er: 
  
• Gratis mødebookning (vi klarer den del – bare vi får adgang til din kalender) 

• Virksomhedsbesøg som kan kaste noget af sig til jeres institutions fordel 

• Nye værktøjer til bedre vejledning hos virksomhederne / den enkelte kursist 

• Dækning af timer til virksomhedsbesøgene 
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• Mulighed for videndeling om uddannelsesudbud i regionen  

• Mulighed for at udvikle sig og lære af andre 

• Netværk af konsulenter fra andre uddannelsesinstitutioner, der også bliver klogere på 
jeres efteruddannelser og dermed kan vejlede ”i den retning” 

 
Projektet omfatter følgende brancher, uddannelsesområder og geografi: 
 
Branche 1: industri, robot, installation, byggeri, fremstilling: tekniske og produktionsrettede 
arbejdspladser 
Branche 2: merkantile, kommunikative, salg, service- og velfærd: IT og digitalisering i ad-
ministrative funktioner, kommunikation, formidling mv. 
 
Uddannelser der understøtter digitalisering: Fx automation, IT-teknologi, kommunikation, 
ledelse, innovation og forandringsprocesser mfl. 
 
Geografi: Syddanmark  
Fase 1: Afprøves i første omgang i Syddanmark 
Fase 2: Værktøjer, metoder og erfaringer udbredes til sektorerne ved invitation til vidende-
ling og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner på tværs af sektorerne. Vertikal 
fokus. 
  
   
Har du lyst til at din uddannelsesinstitution skal være med i projektet eller i første omgang 
bare høre lidt mere om det, så send mig en mail på mlbr@ucl.dk.  
 
Deadline for tilbagemelding er torsdag den 20. februar 2020 kl 12.00 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Projektchef Marie Nørgaard Laursen  Konsulent Marie-Louise Bredvig 
Mail: mnla@ucl.dk   Mail: mlbr@ucl.dk  
Tlf: 40228748    Tlf: 21336012 
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