
Hvordan kommer jeg videre?

Du kan henvende dig til: 

Ida Knudsen
HR-chef i Volvo Truck Center 
Danmark
Telefon: 43 55 58 41
ida.knudsen@dk.volvo.com 

KONCERNKURSER KOMPLEMENTERES AF AMU  

Hvilken metode?
Metoden går ud på at give medarbejderne både bred og specifik opkvalificering 
gennem en kombination af koncern-udviklede kurser og de offentligt udbudte 
AMU kurser.

Hvem kan anvende metoden?
Metoden har et forholdsvist snævert sigte, da den kan bruges af dem, som er en 
del af større virksomheder, ofte koncerner, med egne uddannelsesprogrammer. 

Hvordan kan metoden anvendes?
Metoden kan anvendes på den måde, at man sørger for, at medarbejderne får de 
grundlæggende kurser hos den offentlige uddannelsesudbyder, som basis for at de 
koncern-specifikke kurser. Ofte kan en koncerns kurser rette sig meget snævert 
mod egne produkter og arbejdsprocesser. Når disse kurser komplementeres med 
de brede almene kurser inden for faget, giver det medarbejderne mulighed for 
at generalisere de erhvervede kvalifikationer ud så de også kan anvendes i andre 
sammenhænge. Medarbejderne stilles med denne tilgang til opkvalificering gun-
stigt på arbejdsmarkedet, da deres opkvalificering rummer både bredde og specifik 
viden.

Hvem har erfaringer med metoden?
Mekanikere på et koncerndrevet autoværksted, der har en egen uddannelsesafde-
ling, men som samtidig benytter arbejdsmarkedsuddannelserne på tekniske skoler 
og AMU-centre. 

Tillidsmanden fortæller: Så kan du altså bruge den der baggrundsviden, du har 
fået på teknisk skole, så kan du bedre arbejde med det, du får med koncernen, 
fordi du har den grundlæggende viden. Teknisk skole er god til det grundlæg-
gende, som er godt at have som grundlag til de andre kurser.

Anbefalinger
Hvis man arbejder på virksomheder, der udbyder eget uddannelsesprogram, bør de 
personaleansvarlige, tillidsrepræsentanterne og medarbejderne være opmærksom-
me på, at den specifikke uddannelse ikke nødvendigvis kan generaliseres til andre 
arbejdsprocesser i samme branche, hvis ikke man sørger for at komplementere den 
med brede kurser, der ikke er tilknyttet bestemte produktionsprocesser.

Hvem har anvendt metoden?

Volvo Truck Center Danmark


