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Opkvalificering til Konstruktør

Pc-pakken
Grundlæggende
3 dage 

Kundehåndtering/
salg
3 dage 

Økonomi
3 dage 

Teknik
3 dage 

Nøgleskema
3 dage 



§ 44 Uddannelsesplanlægning
Stk. 1
Organisationerne er enige om at virke for, at
medarbejderne i den enkelte virksomhed får den
fornødne efter-og videreuddannelse for herigennem
at styrke konkurrenceevnen.

Stk. 2
Det anbefales, at der gennemføres en systematisk
uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere.
Såfremt en af parterne lokalt ønsker
det, skal der optages drøftelse om systematisk
uddannelsesplanlægning og dens gennemførelse.



§ 48 Industriens Kompetenceudviklingsfond
Stk. 1
Virksomheden betaler årligt 260 kr. pr. medarbejder
omfattet af overenskomsten efter nærmere
retningslinjer i "Organisationsaftale om Industriens
Kompetenceudviklingsfond" med virkning
fra 1. april 2008. Beløbet reguleres pr. 1. april
2009 til 520 kr. Midler kan tidligst uddeles fra 1.
januar 2009.



Mål:
Afklaring af den enkelte medarbejders nuværende kompetencer,
og ønsker om fremtidige kompetencer i forhold til virksomhedens 
strategi og mål.

Kompetenceafklaring
af den enkelte medarbejder



Forløb i kursusplanlægning:

•Formøde inden kursusstart, hvor vi får viden om virksomhedens strategi, 
mål og forventninger fremover.

•Dag 1. på kurset
Præsentation for kursisterne/medarbejdere: Plan for kursus, virksomhedens strategi, 
virksomhedens mål med kompetenceudvikling, indhold af samtale, 
hvad er det endelige produkt af kurset?

•Samtale 1: Afklaring af den enkelte medarbejders nuværende kompetencer 
og ønsker om fremtidige kompetencer i forhold til virksomhedens mål og strategi.

•Sidste dag. Afslutning: Evaluering og afrunding

•Kursusplan: Medarbejdere, kurser og datoer plottes efterfølgende ind i 
kalender så hurtigt som muligt. Herefter får virksomheden kompetenceafklaringen 
og kursuskalender for alle medarbejderne. 



IT niveau:                 IT niveau:                   

Matematik niveau:   Matematik niveau:     

Naturfag niveau:      Naturfag niveau:        

Fysik niveau:           Fysik niveau:             

Engelsk niveau:       Engelsk niveau:         

Dansk niveau:          Dansk niveau:            

Kursistens nuværende 
kompetencer i de 

almene fag 

Virksomhedens mål med 

de almene fag 

Kursistens nuværende 

kompetencer i de faglige 

fag

Virksomhedens mål med 

de faglige fag

Uddrag af spørgeskema



Økonomi:
Amu-kursus 2 til 4 dage af 160 kr. pr medarbejder pr. dag

Virksomheden får 703 pr. medarbejder pr. dag (dog kun for 1 dag).

kursusplanlægning



Kursuspris:
Kursusprisen i 2008 er kr. 110 til 160, pr. dag pr. deltager, hvis du er i arbejde. 

Løntabsgodtgørelse:
Har du uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, har du mulighed for at søge 
løntabsgodtgørelse til din arbejdsgiver på kr. 703,- pr. dag
Har du en videregående uddannelse kan du deltage på kurserne til den fordelagtige pris, 
men du kan ikke søge løntabsgodtgørelse. 
Har du en videregående uddannelse, men har ikke anvendt uddannelsen indenfor de sidste 
5 år, kan du godt søge løntabsgodtgørelse.
Er du selvstændig kan du, hvis du mister indtægt under kurset, søge løntabsgodtgørelse.
Befordringsgodtgørelse:
Er du berettiget til løntabsgodtgørelse, og er din daglige transport på mere end 120 km, 
er der mulighed for indkvartering på hotel i Aalborg samt forplejning uden beregning. 

Du kan få udbetalt befordringstilskuddet efter faste kilometertakster. 

Taksterne er i øjeblikket 1,07 kr. pr. km. 

AMU-regler



Robot-programmering
Denso

AVN Automation
2 dag

Kursus til Coloplast.
Program:

Introduktion AVN/ Denso. 
Hvem er Denso
Denso Robot program.
Gennemgang af Denso Robot.
Gennemgang af RC7 controller.
Gennemgang af Teach Pendant.
Drift modes (manuel/ automatik).
Kørsel i manuel med robotten.
Ændre af position via Teach Pendant.
Løsne bremser.
Programmering via Teach Pendant.
Program/ kørsels muligheder.
Beskrivelse af kommunikation med PLC
WINCAPS, PC software
Programmering via PC
Gennemgang af program eksempel.
Div. Generelle tekniske spørgsmål.




