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Om UC SYD
UC SYD er den største uddannelsesinstitution i
Sydjylland. En vigtig vidensinstitution, et samlingspunkt
for landsdelen. Vi har 13 professionsbacheloruddannelser,
enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående
uddannelser. Vi udbyder en lang række
videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning
inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag.
UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil
løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går
teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker
i bliver gjort anvendeligt i praksis.
Vores uddannelser er altid på højt niveau, udviklet ud fra
den nyeste forskning og direkte anvendelige. Vi afprøver
nye læringsformer og udvikler forskning, der kan
anvendes i den virkelige verden. UC SYD er en
vidensinstitution, der kobler uddannelse og forskning
med samfundets aktuelle behov.
Vi stiller høje krav til vores studerende, men giver også
meget tilbage. Både i form af høj faglighed, individuelle
talentprogrammer og videreuddannelse, der hjælper
dem fremad i karrieren. Vi giver vores studerende
redskaberne til at realisere deres talent, drømme og
ambitioner
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Dette modul henvender sig til dig der arbejder med
vejledning af voksne, og som ønsker overblik og praktiske
redskaber til at kunne arbejde effektivt med de forskellige
muligheder for opkvalificering.
Modulet er udviklet til jobrådgivere, sagsbehandlere og
virksomhedskonsulenter på jobcentrene, samt rådgivere i
a-kasser og hos eksterne aktører, og ansatte på er-
hvervsuddannelserne.

Få styr på mulighederne for opkvalificering og
styrk dine kompetencer inden for voksen-
vejledning

Området for opkvalificering af voksne er kompliceret, og
det kræver særlig viden og kompetencer at navigere
effektivt i de mange muligheder, specielt fordi området
går på tværs af flere lovgivninger og ministerområder.

Samtidig er det et område der besidder et stort
potentiale, både for jobcentre, a-kasser og eksterne
aktører, der har mulighed for at hjælpe borgeren/
medlemmet i varig og hensigtsmæssig beskæftigelse, og
for erhvervsskoler, der i stadig højere grad oplever
henvendelser fra voksne der ønsker at blive faglærte.

Indhold

Modulet starter med en introduktion til områdets kontekst,
såsom de politiske aktører og samspillet mellem
uddannelses- og beskæftigelsesområdet, samt områdets
overordnede økonomi. Derudover ser vi på
arbejdsmarkedets udvikling, med et specielt blik på den
ufaglærte gruppe.
Du vil også blive introduceret til områdernes jura og de
konflikter der ligger i samspillet mellem de to områder,
samt opbygningen af erhvervsuddannelsessystemet,
specielt Erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
Et andet vigtigt emne er vejledningsmetode, hvor vi
fokuserer på målgruppen for uddannelsesordningerne,
det vil sige primært den voksne ufaglærte eller
lavtuddannede.
I anden del af modulet kigger vi på de specifikke
uddannelsesordninger der er indskrevet i
beskæftigelseslovgivningen: Uddannelsesløft,
Voksenlærling og kortere opkvalificeringsforløb, så du er
klar til at arbejde praktisk og målrettet med ordningerne
når modulet er afsluttet.

Når du har gennemført modulet kan du:

Anvende uddannelsesordningerne og tilrettelægge et
hensigtsmæssigt uddannelsesforløb for en borger/
medlem/studerende.
Holde overblik over uddannelsesordningerne og
kombinere dem effektivt.
Vejlede omkring uddannelsesvalg og gennemførelse
med særligt blik for målgruppen.
Kommunikere klart omkring området til kolleger,
ledelse og andre samarbejdspartnere.
Have forståelse for de forskellige parter og interesser
på området.

Om uddannelsen
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Modulet har et omfang af 10 ECTS, som består af 6
undervisningsdage.
Det vil være muligt at tage modulet med fremmøde på
alle 6 undervisningsdage, eller som blended learning hvor
der indgår 2 studiedage og 4 dage med online
studieaktiviteter.
Mellem undervisningsdagene vil der være forskellige
studieaktiviteter samt forberedelse til
undervisningsdagene.

Undervisningen
Undervisningen vil typisk veksle mellem oplæg fra
underviseren, opfølgning på studieaktiviteterne (som du
har forberedt til undervisningen), gruppedrøftelser og
løbende afklaring af spørgsmål fra studerende.
Erfaringer fra studieaktiviteterne kan du blandt andet
indarbejde og bruge som basis for refleksion over din
egen praksis og relevant teori.

Om blended learning
Du har mulighed for at vælge at tage modulet som
blended learning.
Begrebet "blended learning" betegner blandingen af
face-to-face undervisning, hvor studerende og
undervisere er fysisk tilstede, og forskellige online
undervisningsaktiviteter.
De online undervisningsaktiviteter kan både foregå
synkront, det vil sige at alle deltagere er aktive samtidig,
eller asynkront, når du selv har tid til det imellem
undervisningsgangene.

Blended learning har potentialet til at være meget
aktiverende og inddragende, og giver mulighed for at
undervise på forskellige måder, som taler til forskellige
måder at lære på.
Herudover giver det dig som studerende fleksibilitet, da
du selv i høj grad kan planlægge hvornår du har tid og
overskud til at arbejde med undervisningen.

Mulighed for at bruge modulet som del af en
fuld uddannelse
Dette modul bygger på modulet ”Særlige
vejledningsbehov” på uddannelsen Diplom i
uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Hvis du
gennemfører dette modul, har du således allerede en del
af denne uddannelse, og kan fortsætte med resten af ud-
dannelsen hvis du ønsker det.
Modulet kan også tælle som en del af uddannelsen
Diplom i beskæftigelse, Diplom i socialformidling eller
andre relaterede uddannelser.

Tilrettelæggelse og
undervisningsform
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Kontekst og arbejdsmarked Hvorfor skal man arbejde med opkvalificering?
Hvordan har arbejdsmarkedet set ud for de ufaglærte, hvordan ser det ud i dag og
hvordan vil det se ud i fremtiden?
Hvilke politiske aktører er fremtrædende på områderne og hvordan spiller de
sammen?

Jura Hvad karakteriserer beskæftigelses- og uddannelseslovgivningen?
Hvad er de centrale paragraffer og hvordan forstår vi dem?
Hvordan spiller lovgivningerne sammen og hvilke konflikter er der indbygget?

Erhvervsuddannelsessystemet Erhvervsuddannelsernes opbygning og introduktion til erhvervsuddannelse for voksne
(EUV).
Hvad er de centrale begreber på erhvervsuddannelsesområdet for voksne?
Hvilke paradigmer arbejder uddannelses- og beskæftigelsesområdet inden for, og
hvordan påvirker det de forskellige synspunkter?

Vejledningsmetode Hvad karakteriserer den ufaglærte?
Hvad er barriererne og motivationen for opkvalificering, og hvordan håndterer man
vejledningssituationen?

Uddannelsesløft og
voksenlærling

Hvad karakteriserer ordningerne og hvordan kan man arbejde effektivt med dem?
Hvordan kan ordningerne kombineres?
Hvad er mulighederne og faldgruberne?

Kortere opkvalificeringsforløb
+ eksamensforberedelse

Hvilke andre opkvalificeringsordninger findes der og hvordan får vi overblik over
dem?
Forberedelse til eksamen.

Overblik over
uddannelsen
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Modulets primære undervisere:

Henrik Bæk
Jeg er uddannet jurist med advokatbeskikkelse. De sidste
15 år har jeg arbejdet navnlig indenfor beskæftigelses-
området både som sagsbehandler, jurist, teamleder og
afdelingschef. Jeg har specialiseret mig i beskæftigelses-
indsatsen og den arbejdsmarkedsrettede sociale indsats
og har flere års erfaring med udvikling, undervisning og
praktisk arbejde inden for området.
Til daglig er jeg ansat som lektor i jura på UC SYD i
Esbjerg, hvor jeg underviser socialrådgiverstuderende i

diplom- og akademiniveau.

Simone Hvid Nielsen
Jeg er uddannet kandidat i pædagogik og har
efterfølgende arbejdet som projektleder og
uddannelseskonsulent på området for opkvalificering i
beskæftigelsesindsatsen.
Jeg arbejder til daglig som udviklingskonsulent på UC
SYD.

Martin Svane
Jeg er uddannet som voksenunderviser med en master i
vejledning og har de sidste 8 år arbejdet primært
indenfor beskæftigelsesområdet både som projekt-
medarbejder, uddannelsesvejleder, og uddannelses-
konsulent i jobcenterregi.
Jeg har specialiseret mig i beskæftigelsesindsatsens
sammenkobling med uddannelsessystemet, samt hvordan
strukturen, lovgivningerne og den helhedskoordinerede
indsats kan understøttes på tværs af disse minister-
områder.
Til daglig er jeg ansat som specialkonsulent i Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.

I 2017 modtog jeg Schultz Vejlederpris for arbejdet med at
fremme beskæftigelsesindsatsen i sammenkobling med
uddannelsessystemet.

Præsentation af
underviserne
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Pris:
Kr. 11.000

Støttemuligheder
Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale
Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond:
Der kan søges om dækning af 80% af udgifterne.

VEU Omstillingsfonden:
For faglærte og ufaglærte medarbejdere, som har fået
adgang til diplommoduler via realkompetencevurdering,
dækker VEU Omstillingsfonden op til 10.000 kr. årligt pr.
medarbejder.

Tilmelding
Tilmelding foregår ved henvendelse til faglig leder Grethe
Fogh Nielsen (GFNI@ucsyd.dk / 7266 5227)

Kontakt
Har du spørgsmål, så kontakt gerne:

Grethe Fogh Nielsen
Faglig leder, beskæftigelse og vejledning
GFNI@ucsyd.dk / 7266 5227

Simone Hvid Nielsen
Underviser og udviklingskonsulent
SHNI@ucsyd.dk / 7266 5272

Økonomi og
støttemuligheder



Campus Haderslev
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev

Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Campus Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Campus Aabenraa
Campusalle 20
6200 Aabenraa

ucsyd.dk




