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FOU - Projektet 
"Vertikal VEU" - 
Voksen i 
uddannelse
–
Invitation til åbent hus 
den 11. marts kl 13.00 - 16.00 



Åbent hus 
–
Mødested: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vestre 
Engvej 51C, 7100 Vejle, lokale 0.008 

- få præsenteret projektet i flere detaljer  

- hvem står bag projektet?

- hvad drejer det sig om?

- hvordan foregår det? 

 

Velkommen til projektet "Vertikal VEU" - Voksen i uddannelse   

Kom til "åbnet hus" hvor vi informerer om projektet - i tidsrummet kl. 13.00 - 16.00

Der vil være mulighed for at 

13.00 - 16.00

- få præsenteret de trykte materialer

 - omslag plus diverse indstik

 - plakater

-  få præsenteret hjemmesiden www.vokseniuddannelse.dk  

 

- høre korte oplæg i Speakers Corner om vigtigheden af sammenhængen i det vertikale 

VEU System

 

 

 

På mail til mlbr@ucl.dk 

 

Tilmelding 
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Vertikal VEU - voksen i udd.
–
Projektet i korte træk

Det er projektets formål, at udvikle og afprøve:
- Metoder og værktøjer til mere målrettet vejledning og 
information og dermed rekruttering inden for VVEU
- udvikling af uddannelsernes forankring i praksis og den 
vertikale sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne

Formålet skal opnås ved gennemførsel af 5 indsatser
1. Afdække eksisterende projekter, rapporter og 
erfaringer og ”bygge oven på disse”

2. Udvikle og udarbejde værktøjer og metoder for NY 
vertikal vejledningsforløb (ift. vejledning af virksomheder, 
medarbejdere samt TR) - bedst praksis.

3. Rekruttering og træning af vejledere og konsulenter 
fra VEU og VVEU 

4. Gennemførelse af ca. 70 virksomhedsbesøg herunder 
informationsmøder og vejledninger for at rekruttere af 
deltagere til konkrete uddannelser eller andre VEU mål 

5. Videndeling og invitation til inddragelse af andre 
udbydere, erhvervsskoler, erhvervsakademier og 
professionshøjskoler.

Indhold / aktiviteter - overordnet:
Forslag til 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 administrative 
funktioner, kommunikation, formidling mv.

Uddannelser der understøtter digitalisering: Fx 
Automation, IT-teknologi, kommunikation, ledelse, 
innovation og forandrings-processer mfl.

Geografi: Syddanmark
Fase 1:  Afprøves i første omgang i Syddanmark

Fase 2:  Værktøjer, metoder og erfaringer udbredes til 
sektorerne ved invitation til videndeling og samarbejde 
med andre uddannelsesinstitutioner på tværs af 
sektorerne. Vertikal fokus.

Ved projektets afslutning forventes flg. mål at være 
opfyldt:
1. BEDST PRAKSIS skabelon for NY vertikal 
vejledningsforløb (ift. vejledning af virksomheder og 
medarbejdere)

2. Træningskoncept af 12 
virksomhedsvejledere/konsulenter

3. Gennemførelse af 70 virksomhedsbesøg, vejledninger, 
informationsmøder

4. 100 rekrutteringer tilmeldinger (i hele VEU-systemet), 
heraf min. 50 tilmeldinger på VVEU-niveau indenfor de 
udpegede uddannelsesområder; (Automation, 
ITteknologi, IT i administrative funktioner, kommunikation, 
innovation og forandringsprocesser)

5. Anbefaling til bedst praksis

 

Vertikal vejledning - bedst praksis 
Vi vil gentænke og udvikle en række værktøjer 
og metoder til at kvalificere 
vejledningsindsatsen, men henblik på bedre 
rekruttering til efter- og videreuddannelse. 
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Følgegruppen 
Følgegruppen består af:  

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Seebladsgade 1
5000 Odense 

Erling Jensen, Dansk Metal
Christine Bernt Henriksen, Dansk Industri
Hanna Lindstrøm, Dansk EL-forbund
Kristi Maire Rammo, HK /Privat
Tina Voldby, Tekniq
Jens Kirkegaard, 3F 
Jacob Krohn, Dansk Byggeri
Birgitte Grum-Schwensen, TL
Jørgen Prosper Sørensen, UFM
Jesper Ussing Hjort, UCL
Trine Vester-Sørensen, UCL
Marie Nørgaard Laursen, UCL
Marie-Louise Bredvig, UCL


