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Ramme og disposition  

1. Udfordringer og perspektiver (problemer eller muligheder)  

2. Hvor skal fokus være i samspil og leverance? 

3. Hvem skal bidrage til ”udviklingsfesten”? 

4. Hvordan kan vi i praksis skabe fælles afsæt for samspil om 
uddannelse og udvikling? 

5. Mine bud på udfordringer og opgaver…. 
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Balancen i kompetenceudvikling 
- fokusområder og målgrupper 

Uddannelses- 

systemets udbud  

af kompetencer 

Markedets  

efterspørgsel på 

kompetencer 

Mellemlange 

videregående 

Grund- og 

erhvervsudd. 

Efterudd. 

og kurser 

Uløste specialist behov 

hæmmer udvikling og innovation 

Skaber arbejdsløshed og 

sociale udfordringer 

Giver efteruddannelsesbehov 

Uddannelsesbehov på de  

mellemlange- og videregående udd. 
”Specialistgruppen” 

som forudsætning for 

job- og beskæftigelse af 

basisarbejdskraften 

 

 

Den ”sårbare” målgruppe  

er kortuddannede og/eller  

ufaglærte 

Kompetence- og  

uddannelsesniveauer 
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Udfordringer og perspektiver i samarbejdet  
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Erhvervs- og vækstindsats 
 

 

 

Demografi og 
målgrupper 

 

 
Uddannelsesindsats 
 

 
Beskæftigelsesindsats 
 

 

Sociale 
udfordringer 

 

 

Krav til fleksibilitet 
Krav til forandringer 
Omstillingsbehov 

 



1.Udfordringer og perspektiver  
 (problemer eller muligheder) 

• Fælles ejerskab og forpligtigelse 

• Forfølge ”visionen” gennem mål og handlinger 

• Manglende ansvarlighed (både kollektivt og individuelt) 

• Hvor er det transparente billede ? 

 

 

 

 

• Motivation eller tvang! 

• Struktur eller frihed! 

• Italesætte og/eller holdningsudvikle !– fokusere og handle 

• ”Mange materialer – men få håndværkere” 

 (Stort udvalg af HR-værktøjer, som kan og bør anvendes 
strategisk, systematisk og eksemplarisk)  
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2. Hvor skal fokus være i samspil og leverance?  
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FØ
R

 

HVAD skal ske 
hvornår ?  

……………………….. 

Forberedelse 

Fakta /data 

Forløbsudvikling  

Forandringsstrategi 

 

 

U
N

D
ER

 

HVORDAN skal 
det ske? 

……………………….. 

Uddannelse 

Udviklingsprocesser 

Udlevelse af nye 
læringsmetoder og 
-modeller  

 

 

 

 

EF
TE

R
 

Hvordan skal 
det anvendes ? 

……………………….. 

Evaluering af udd. 

Effektivisering  

Eksemplarisk 
implementering 

Implementering af FUE model  
Kompetenceudviklingsmodel til både udbuds- og efterspørgselsstyring 

Virksomhedens 
behov lokaliseres 

og afdækkes 

Leverance af 
uddannelse  og 

udvikling 

Anvendelse og 
”transfer” i jobbet 



2. Hvor skal fokus være i samspil og leverance?  
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HVAD skal ske 
hvornår ?  

……………………….. 

Forberedelse 

Fakta /data 

Forløbsudvikling  

Forandringsstrategi 
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HVORDAN skal 
det ske? 

……………………….. 

Uddannelse 

Udviklingsprocesser 

Udlevelse af nye 
læringsmetoder og 
-modeller  
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Hvordan skal 
det anvendes ? 

……………………….. 

Evaluering af udd. 

Effektivisering  

Eksemplarisk 
implementering 

Implementering af FUE model  
Kompetenceudviklingsmodel til både udbuds- og efterspørgselsstyring 

Virksomhedens 
behov lokaliseres 

og afdækkes 

Leverance af 
uddannelse og 

udvikling 

Anvendelse og 
”transfer” i jobbet 



Hvem skal bidrage til ”udviklingsfesten”? 
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3. Hvordan kan vi kan vi i praksis skabe  
 fælles afsæt for samspil om uddannelse og 
 udvikling? 
 
 

Erfaringsbaseret forandringsmodel 

 

 

 

 

 

 

Omsætning til praktisk brug gennem afklaring og valg 
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Mission Mål Udførelse Resultater Indikatorer 
Data, fakta og 

omstændigheder 

Hvorfor? 
Opgaven.. 

Hvad skal  
vi opnå? 

Hvordan  gør 
vi det? 

Hvad har vi 
fået ud af 

det? 

Hvilke  
erfaringer skal 

bruges? 

Integrering og  
sammenhæng på kort, 

mellem- og lang sigt 



4. Mine bud på udfordringer og opgaver…. 
 

• Tage ansvar på alle niveauer – fra individ til samfund 

• Prioritere ressourcer ud fra et ønske om forandring 

• Få alle med ved at starte hvor de er – fra individ til samfund 

• Revidere og nytænke fælles aftaler 

• Mere fleksibilitet i struktur og leverancesystemer gennem 
tillid - frem for mistillid 

• Gå fra MERE til BEDRE hele vejen - fra individ til samfund 

 

 

 

 

 

 



 

Tak for jeres opmærksomhed 
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