
AVU-konference, 2023

- Virksomhedsforlagt undervisning



Agenda

• Kort præsentation 
• Tjek ind

- Eksempel på virksomhedsforlagt undervisning
• Hvad er vigtigt?
• Processen + tilfredse virksomheder/medarbejdere

• Økonomi
• SVU
• kompetencefonde

• Samspil mellem AVU og VEU
• SOSU
• Samarbejde og kommunikation
• Tysk
• Dilemmaer

• Tjek ud
• Spørgsmål og afrunding



Kontakt:

Didde Klarskov
Rådgiver, Erhverv & Uddannelse
☎ 20620298
📧 dkl@hfvucnord.dk

Fokus:
Virksomhedsrettede forløb, 
sparring om efteruddannelse og 
opkvalificering m.m.

Trine Tvilling Krøgh
Læsecenterkoordinator
☎ 20689512
📧 trk@hfvucnord.dk

Fokus:
Screening og udredning, info om 
uddannelser og vores tilbud ‘i 
huset’ m.m.

mailto:dkl@hfvucnord.dk
mailto:trk@hfvucnord.dk


Tjek ind

• Hvor meget fylder VEU på dit
VUC?

• Hvad ser du som den største
udfordring ift. VEU-området?



Hvad er vigtigt, når man 
underviser på en

virksomhed?



Svar: • Forretningsforståelse

• Kundekendskab

• Ikke en hyldevare

• Effektiv undervisning

• Brugbart i hverdagen

• Jargon

• Eksempler fra hverdagen

• Forventningsafstemning

• Skræddersyede forløb - hvad betyder det?

• Praksisnære forløb – hvad betyder det?

• Fleksibilitet



Scandic Pelagic

• SCANDIC PELAGIC er Europas største 
pelagiske fiskeindustri

• I Danmark har 4 moderne effektive 
produktionsenheder, 3 på havnen i 
Skagen og 1 fabrik i Ålbæk 

• Årligt håndteres der omkring 125.000 
tons sild og makrel.

• På SCANDIC PELAGIC i Danmark, 
beskæftiges 210 personer til dagligt, og 
ca. 260 personer i højsæsonen



- Hvornår inddrages underviser?
- Hvordan sikrer vi, at underviser er klædt på til opgaven?
- Hvordan sikrer vi tilfredse virksomheder og kursister?

Fra første besøg på virksomhed til undervisning:
1) Første besøg

2) Infomøde for medarbejdere

3) Kompetenceafklaring

4) Planlægning af undervisning

5) Ansøgning om løntabsgodtgørelse

6) Undervisningsforløbet

7) Evaluering



Tidslinje 1. halvår – FVU-dansk hos Scandic 
Pelagic

Januar
Kommunikation, screening og 

SVU/kompetencefonde (refusion)

Februar

Underviser inddrages: Fabriksbesøg
billeder/arbejdsinstruktioner

Personalehåndbog 
(sikkerhed)/hygiejneregler

Indhold til undervisningen

Marts

undervisningsstart

April

Afslutning på undervisning

Maj
Evaluering

Next step

Obs på undervisningsfri uge: 15 påske, uge 21 Kristi H



Planlægning



Undervisningsplanlægning

• Der tages billeder af hele produktionen og medarbejdernes forskellige arbejdsopgaver, som 
efterfølgende bruges i undervisningen.

• Nøje fokus på den enkelte medarbejders sprogbehov

• Interview med produktionschefer m.m. – spørgsmål, medarbejderne møder til dagligt, 
sprogbrug, opgaver m.m.

• Fagordsliste noteres
• Dagligdagens arbejdsopgaver:

• Ferske, frosne og marinerede sildeprodukter og biprodukter.

• Syrning af fisk m.m.
• Hygiejneregler/personalehåndbog



Eksempel på undervisningsforløb med 10 lektioner
Tider Indhold

Mandag:
7.00-8.45

- Præsentation
- Vi smalltalker og går en tur sammen i produktionen, hvor billeder af hver medarbejders 

opgaver tages.

9.00-10.00 - Smalltalk: Hvordan kommer man i kontakt med andre mennesker (”Ping-Pong- grundbog i 
samtale”s.4-15)

10.00-11.00 - Ping/Pong: Ordforråd i forhold til praktiske dialoger ud fra fagordslisten: ”Må jeg..”  ”Vil du..”  
”Skal jeg ikke…” 

(”Vi taler dansk 2” s. 15-18)

11.30-13.00 Snak ud fra billede:

1. Tøm billede for ord

2. Lav sætninger

Lav ordkort – Ex: vakuum, pakke, syrning, filetering, biprodukter m.m

13.15-15.00 - Ordforråd i forhold til personalehåndbogen: Forstår I altid de beskeder, I får? (Fokus på 
kommunikation ud fra samtale med produktionschef og medarbejder)



Hvilke uddannelser dækker SVU på VUC?

Der kan gives SVU til alle vores spor:

• FVU – Forberedende voksenundervisning

• AVU – 9. og 10. klasse

• HF – Højere forberedelseseksamen

• OBU - Ordblindeundervisning

Men borgerens uddannelsesniveau spiller en rolle





Branchespecifikt på AVU

• Dansk 

• Matematik

• Engelsk 

• Naturvidenskab

• Tysk 

• Samarbejde og kommunikation



Dansk



Dilemmaer/udfordringer 

- Bekendtgørelser vs. virksomhedens ønsker og behov

- Afholdelse af kurser (tid og sted)

- Responstid

- Konkurrence

- Ændret arbejdskultur

- Processen – hvad forventes der af underviser?

- Undervisers kompetencer vs. ønsker og behov





Samarbejde og kommunikation
Hvorfor undervisning?

At medarbejderne bliver opkvalificeret til at indgå i deres arbejdsfællesskaber. Det sker gennem en bedre og tydeligere
kommunikation og forståelse for hinandens forskelligheder og kompetencer. Vi laver helt konkrete mål for specifikke
arbejdsopgaver, der skal kunne løses efter endt deltagelse på kurset.

Ideer til undervisning

• Mangfoldighed - respekt for andre, bl.a. med fokus på nationaliteter, kultur og normer

• Kommunikationsmodeller/samspilsmodeller med fokus på teambuilding 

• Gruppedynamikker

• Tryghed og tillid i kommunikationen

• Personlighedstyper - hvorfor er vi forskellige? 

• Konflikthåndtering

• Kropssprog

Undervisningen vil have et praksisorienteret udgangspunkt med afsæt i teori. 

Praktisk info



KOMMUNIKATION 
OMFATTER ALLE 
DE SIGNALER VI 
UDSENDER:

• Ord

• Tonefald

• Blik

• Ansigtsudtryk

• Kropsholdning

• https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

• https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY

baby tvillinger ”snakker sammen”

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY


Tjek ud

• Hvad er det vigtigste, du tager
med fra i dag?

• Er der noget, som du fremover
gerne vil ændre eller sætte fokus
på I din praksis?




