
Pressemeddelelse:

VUC Erhvervs uddannelseskonsulenter stiller skarpt på byggebranchen i 
Region Midt 

De kommende to måneder stiller VUC Erhvervs konsulenter i Region Midt skarpt på byggebranchen.
I samarbejde skal de 8 erfarne konsulenter i regionen besøge en række af de lokale virksomheder 
indenfor byggebranchen. Målet er at sprede budskabet om vigtigheden af efter- og videreuddannelse - 
og præsentere de mange muligheder der findes så konkret og relevant/vedkommende som muligt for 
den enkelte virksomhed og dens ansatte.

“Vi vælger at opsøge virksomheder i byggebranchen nu, fordi der på denne tid på året typisk er mindre 
aktivitet i deres branche. I sådanne perioder giver det ekstra god mening at tænke i uddannelse, da 
det kan være en måde at undgå at sende folk hjem.
Samtidig giver en branche-fokuseret indsats os mulighed for at lave hold kun bestående af deltagere 
fra branchen - og dermed lave undervisningen endnu mere konkret og målrettet”, fortæller Anne-Marie 
Rønn, uddannelseskonsulent hos VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

Konsulenterne vil bl.a. fortælle om de nye muligheder for undervisning i FVU digital og FVU engelsk - 
to nye fag, som begge vurderes at have relevans for mange i byggebranchen.

“FVU digital er undervisning i grundlæggende IT - altså for mindre erfarne brugere af IT, som ønsker at 
lære eller blive mere rutineret i brug af IT i arbejdssammenhænge. Vi kan udforme undervisningen til 
også at indeholde undervisning i konkrete programmer og værktøjer, som bruges i byggebranchen.
Det samme gælder for FVU engelsk - her kan vi også gå meget tæt på den enkeltes behov for at blive 
stærkere i de grundlæggende færdigheder indenfor engelsk og lave et forløb, som matcher den enkelte 
deltager og virksomhed meget præcist. 
Og så plejer det at vække lidt ekstra glæde, når vi fortæller at FVU undervisning er gratis”, tilføjer In-
ger Goul, uddannelseskonsulent for VUC Erhverv i Aarhus.

Udover disse to fag, vil konsulenterne i dialog med den enkelte virksomhed vejlede bredt om mulighed-
erne for kompetenceløft. Det kan være ufaglærte medarbejdere, der kan uddannes til faglærte, det 
kan være ajourføring indenfor eget fagområde eller tilføjelse af kompetencer indenfor fx projektledelse, 
LEAN, eller videreuddannelse til fx bygningskonstruktør.



“Det er vigtigt, at virksomhederne bliver rustet til fremtiden. For de ansatte er det afgørende både for 
deres fremtidige jobsikkerhed og muligheder - men også for deres personlige udvikling og glæde. Der 
er så mange muligheder, og uddannelse og job kan sagtens kombineres. Flere og flere uddannelser og 
fag tilbydes også som netundervisning, hvor man ikke møder fast i skole, men læser selv over nettet. 
Eksempelvis kan man med AVU-onlineundervisning blive klar til at starte på en erhvervsuddannelse, 
hvis man mangler nogle niveauer eller fag for at opfylde adgangskravene”, forklarer Anne-Marie.

Konsulenterne får travlt den kommende tid - der er mange virksomheder at besøge.
“Vi glæder os helt vildt. Det er altid spændende at besøge nye virksomheder eller besøge gamle 
kendinge, som man allerede har vejledt flere gange. Vi kommer desværre ikke til at kunne nå forbi alle 
regionens virksomheder i branchen - men bliver du ikke kontaktet af os, så kontakt os gerne selv, hvis 
du har lyst til et uforpligtende og gratis besøg. Vi kommer meget gerne forbi”, siger Inger med et smil.

FAKTA

Hvem er VUC Erhverv?
VUC Erhverv er en sammenslutning af VUC’s uddannelseskonsulenter, som ikke bare repræsenterer 
VUC-sektoren og dennes uddannelsestilbud, men som har en bred indsigt i hele efter- og videreuddan-
nelsesverdenen og kan vejlede om uddannelsesmulighederne inden for uddannelser på alle niveuaer.
Vejledningen foregår med udgangspunkt i den enkelte virksomhed eller ansatte, så uddannelsestilbud-
det kan blive så målrettet og givende som muligt.

Formålet med VUC Erhverv
Målet med VUC Erhverv er at gøre det enkelt og overskueligt for virksomheden og medarbejderne at 
få overblik over mulighederne for almen voksen- og efteruddannelse. Konsulenterne kan også bidrage 
med gode råd til at øge motivationen for efteruddannelse.
Uddannelse kan give det kompetenceløft, der sikrer virksomheden og medarbejderne viden, der ræk-
ker ind i fremtiden. 

Et besøg fra VUC Erhvervs konsulenter er helt gratis og uforpligtende. Alle virksomheder, store som 
små, og uanset branche kan få besøg.
Man er altid velkommen til at kontakte sit nærmeste VUC, hvis man ønsker at aftale et besøg eller er 
interesseret i at høre mere om mulighederne for vejledning om efter- og videreuddannelse for voksne.

I projektet deltager VUC Erhvervskonsulenter fra: VUC Ringkøbing-Skjern, Herning HF & VUC, TH. 
Langs HF & VUC, Horsens HF & VUC, VUC & HF Skanderborg-Odder, Aarhus HF & VUC, Randers HF & 
VUC, Skive-Viborg HF & VUC og VUC Holstebro-Lemvig-Struer.


