
INVITATION TIL MODTAGERE AF NYHEDSBREV OM BYGOVENPÅ 

Ny projektindsats i region Syddanmark om sammenhængende vejledning til voksen- efter 
videreuddannelse – bygger videre på bygovenpå! 

I øjeblikket gennemfører vi på UCL erhvervsakademi og Professionshøjskole sammen med en 
række andre uddannelsesinstitutioner i Syddanmark - et FOU-projekt (forsøgs- og udvikling) under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet har tilknyttet en følgegruppe bestående af HK, 
3f, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk metal, Dansk Industri, Teknisk Landsforbund, Dansk El 
Forbund. 

Projektet sætter fokus på at sikre målrettet vejledning til enkelt personer, virksomheder og deres 
ansatte om effektiv brug af muligheder i det kompetencegivende efter- videreuddannelsessystem. 
Deraf det lidt specielle navn for projektet Vertikal Vejledning. 

Projektets geografi er Region Syddanmark. Så bor du her eller ligger din virksomhed her så kan du 
blive serviceret af projektet. 

Som virksomhed kan du således afprøve vores nye koncept – hvor vi uddannelsesinstitutioner 
arbejder sammen om fælles information, formidling og virksomhedsbesøg- og hvor I ved 
informationsmøder på jeres virksomhed - som sagt kan få indblik i hele paletten af muligheder (fra 
arbejdsmarkedsuddannelser til Masteruddannelse). 

Det er vi sikre på giver bedre vejledning for både ansatte og virksomheder. 

Vi har også lavet et fælles overblik over finansieringsmulighederne – så det kan tilrettelægges 
optimalt for jer. 

Som enkelt person kan du også tage kontakt til os, hvis du gerne vil have individuel målrettet 
vejledning om dine muligheder for at komme videre med moduler og kurser også hvis du gerne vil 
kende til dine muligheder for at få det finansieret. 

Vil du have del i dette projekt om oplysning og målrettet vejledning til efter videreuddannelse til 
ansatte (og måske opsagte)? 

Det eneste du skal gøre er at kontakte os på nedenstående mailadresser og så vi finder et 
tidspunkt, hvor konsulenter tager kontakt og aftaler det videre forløb. 

Vi kan også holde møder virtuelt, hvis det er bedre. 

Tjek også gerne hjemmesiden www.vokseniuddannelse.dk 

Tøv ikke – tag fat i os. 

PS: hvis du bor eller din virksomhed ligger uden for region Syddanmark kan vi være behjælpelige 
med at finde dine lokale uddannelsesinstitutioner. 

Marie Nørgaard Laursen: Jesper Hjort:  Marie-Louise Bredvig 
Tlf.: 4022 8748 Tlf.: 4019 9675  Tlf: 2133 6012 
mail: mnla@ucl.dk  mail: jehj@ucl.dk mail: mlbr@ucl.dk  
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