VIDEREUDDANNELSE

Få 80% tilskud fra STAR til udvalgte moduler på
akademiuddannelsen og de to
diplomuddannelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

ucsyd.dk

Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage
udvalgte moduler med tilskud også i 2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i februar 2018 udsendt tilsagn til
i alt seks professionshøjskoler, som betyder, at medarbejdere i jobcentre og
a-kasser kan tage udvalgte moduler til en særlig favorabel pris på kun 20 pct. af
den normale kursuspris.
Det drejer sig om modulerne:
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen (diplomniveau) / Virksomhedsservice og jobformidling
(akademiniveau)
Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen (diplomniveau) / Kommunikation og samarbejde
i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen (akademiniveau)
Karrierevejledning af voksne (diplomniveau).
Du har mulighed for at følge moduler på professionshøjskolerne eller at rekvirere et særligt planlagt modul, hvis
jobcentret eller a-kassen kan samle nok deltagere selv eller i fællesskab med andre jobcentre og a-kasser.
Vi planlægger forløb både i foråret og efteråret 2018
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Kompetenceudvikling inden for
virksomhedsservice og kommunikation med
ledige

Kommunikation

Målgruppe

Hvordan udarbejder du realistiske handleplaner i
samarbejde med den ledige? Hvordan lærer du at
anvende forskellige vejlednings- og
kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale
og vejledning af den ledige? Og hvordan lærer du at
anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til
at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges
arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale?

Valgmodulerne henvender sig til medarbejdere og ledere
i jobcentre, a-kasser og andre aktører på
beskæftigelsesområdet. Der er særligt fokus på
medarbejdere, der arbejder med forsikrede ledige.

Med valgmodulerne Kommunikation og samarbejde i
vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen på
akademiniveau og Kommunikation, motivation og
vejledning i beskæftigelsesindsatsen på diplomniveau, vil
du som beskæftigelsesfaglig medarbejder udvikle
kompetencer og viden til at kunne formidle og begrunde
beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af
ledige.
Du vil her kunne erhverver dig viden om teori og metode
inden for kommunikation, samarbejde, motivation og
vejledning med henblik på at understøtte
beskæftigelsespotentialet hos den ledige.

Virksomhedsservice
Hvordan kan du agere projektleder og koordinator på
tværs af den interne organisation i forhold til
jobformidling og virksomhedskontakt? Og hvordan kan
du indgå i udviklingsarbejde vedrørende
virksomhedssamarbejde og organisering af
virksomhedskontakten?

Undervisningens indhold
Alt indhold anskues i en beskæftigelsesfaglig kontekst
Tæt kobling mellem teori og metoder i praksis med
særlig fokus på ’best practice’ – nyeste viden og
empiri. Fokus er på, at deltagernes konkrete
beskæftigelsesfaglige praksis styrkes
Beskæftigelsesperspektivet er omdrejningspunkt i
undervisningen
Alle undervisere har en beskæftigelsesfaglig viden og
erfaring fra beskæftigelsesområdet, og kan facilitere
læring

Læs mere:
Kommunikation, motivation og vejledning i
beskæftigelsesindsatsen
https://www.ucsyd.dk/choose-activity/53/17123/16928
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
https://www.ucsyd.dk/choose-activity/53/17123/17094
Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og
beskæftigelsesindsatsen
https://www.ucsyd.dk/choose-activity/53/17178/16927
Virksomhedsservice og jobformidling
https://www.ucsyd.dk/choose-activity/53/17178/17095

Virksomhedsservice og jobformidling på akademiniveau
og Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
på diplomniveau, vil du som beskæftigelsesfaglig
medarbejder udvikle kompetencer og viden til at kunne
samarbejde med virksomheder med udgangspunkt i de
regler og tilbud, der findes på beskæftigelsesområdet.
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Kort beskrivelse af modulerne

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og
beskæftigelsesindsatsen
Centrale læringsmål:
Den professionelle samtale og dens organisatoriske
rammer
Kommunikationsteori, relations teori og konfliktteori
Metoder og teknikker i beskæftigelsesorienteret
vejledning og jobsamtaler, herunder borgernes
ledigheds- eller sygefraværsforløb, myndighedsrollen
etc.
Kommunikation og samarbejde imellem professionelle
– skriftligt og mundtligt, etik i samarbejdet på tværs af
fag og sektorer.

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
Centrale læringsmål:
Grundlæggende dynamikker på arbejdsmarkedet,
samt kendskab til brancheforhold
Organisering af virksomhedsindsatsen og samarbejde
på tværs af kommuner
Redskaber til afdækning af kvalifikationsbehov hos
virksomhederne
Metoder til overvågning af arbejdsmarkedet

Kommunikation, motivation og vejledning i
beskæftigelsesindsatsen
Centrale læringsmål:
Vejlednings- og kommunikationsteori
Borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde
Motivations, vejlednings- og kommunikationsmetoder

Undervisningsform og tilrettelæggelse

Virksomhedsservice og jobformidling
Centrale læringsmål:
Virksomhedskonsulentens tværgående rolle og
tværgående samarbejdsopgaver i
beskæftigelsesindsatsen
Virksomheders grundlæggende vilkår,
rekrutteringsbehov og typiske rekrutteringsmetoder
Den overordnede og proaktive virksomhedsstrategi og
indsats, og opsøgende virksomhedskontakt
Ordinær jobformidling og borgerkontakten
Det gode match og den interne organisering og
servicekæde
De virksomhedsrettede redskaber
Muligheder i mødet mellem virksomhed og ledige eller
sygemeldte (fastholdelse)
Vejledning om CV og jobsøgning

Eksamen
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Omfang og varighed
Hvert modul har et omfang på 10 ECTS point og
gennemføres i foråret og efteråret 2018.

Undervisningen udbydes som åbne forløb med en fast
ugentlig undervisningsdag, se de 4 moduler på
hjemmesiden:
Ved skræddersyede forløb tilrettelægges undervisningen i
samarbejde med det pågældende jobcenter.

Modulerne afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager
udgangspunkt i enten et selvproduceret videoklip eller en
case fra praksis.

Kontaktperson
Uddannelsesleder
Grethe Fogh Nielsen gfni@ucsyd.dk – tlf. 72665227
Studiesekretær
Pernille Juul Pedersen pjje@ucsyd.dk – tlf. 72662536

Karrierevejledning af voksne – sådan motiverer
og vejleder du forsikrede ledige

Modulet er et praksisrettet kompetenceudviklingsforløb,
som sigter mod kvalificering og udvikling af jobcentrenes
og A-kassernes beskæftigelsesrettede vejledning af
forsikrede ledige gennem etablering af en fælles
referenceramme omkring vejledningsopgaven:
Hvad er karrierevejledning – og hvad kan det være i
spændingsfeltet mellem det enkelte individ og de
samfundsmæs¬sige fordringer – herunder
beskæftigelsesreformens ændrede krav til
vejledningsopgaven? Hvordan kan vejlederen bidrage til,
at den ledige bliver opmærksom på egne ressourcer og
udfordringer samt motiveret for aktivt at tage hånd om
egen karriereudvikling? Hvordan kan vejlederen
selvstændigt og på et etisk grundlag indgå i det
tværprofessionelle samarbejde omkring løsning af
opgaven?

Målgruppe
Modulet henvender sig særligt til karriererådgivere i akasser og til jobkonsulenter, som beskæftiger sig med
karriere-vejledning af forsikrede ledige.

støttede vejledningsaktiviteter og andre
netværksaktiviteter
At anvende viden om tilgængelige muligheder for
læring, uddannelse og karriereskift - eksempelvis
indsigt i
voksenuddannelsessystemet
At kunne analysere og vurdere voksnes ressourcer,
barrierer og vejledningsbehov
At etablere et effektivt og etisk funderet samarbejde
mellem jobcenter, A-kasse og den enkelte ledige

Undervisningsform og tilrettelæggelse
Modulet udbydes ikke som åbent modul i efteråret 2018,
men kan tilrettelægges i samarbejde med et eller flere
jobcentre.

Eksamen
Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af
et skriftligt oplæg (max 6 sider). Den selvvalgte
problemformulering knytter an til karrierevejledning af
forsikrede ledige.
Læs mere: https://www.ucsyd.dk/choose-activity/
53/17136/16921

Omfang og varighed
Modulet har et omfang på 10 ECTS point og gennemføres
som 40 timers samlet undervisning og konfrontations¬tid.
Dertil kommer vejledning og eksamen.

Kontaktperson

Indhold og læringsudbytte

Studiesekretær
Helle Romer Olsen hrol@ucsyd.dk Tlf. 72662541

Efter gennemførelse af dette tonede modul, vil deltagerne
have opnået viden og kompetencer i relation til:
Karrierevalg- og udvikling
Motivationsskabelse og empowerment gennem den
individuelle, jobrettede samtale
Forskellige perspektiver på voksnes livssituation i
spændingsfeltet mellem liv, uddannelse og arbejde
Etiske aspekter af vejledningsarbejdet
At anvende andre metoder til støtte for voksnes
karrierevalg- og udvikling som fx gruppevejledning, it-

Uddannelsesleder
Grethe Fogh Nielsen gfni@ucsyd.dk Tlf. 72665227
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