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Uddannelse
– vi står bag dig



Vi skaber 
grobund for vækst 
med uddannelse 

GLS-A har indflydelse på den politiske dagsor-
den og de overordnede rammer, når det gælder 
uddannelse og efteruddannelse. Vi har stor og 
specifik viden om, hvordan du sikrer dig den 
bedste arbejdskraft og altid har kompetente  
medarbejdere med en opdateret viden, der  

dækker jeres behov. 

Vi rådgiver og vejleder om mulighederne for støtte 
til uddannelse gennem kompetencefondene. 

Derfor er GLS-A en god partner også på 
uddannelsesområdet. 

GLS-A 
– et kompetence- 
center for grønne 
arbejdsgivere

Vi arbejder for virksomheder, 
der bygger på grokraft og 
vækst med naturen som 
leverandør. GLS-A er et 
kompetencecenter for grønne 
arbejdsgivere fra primær 
produktion til agroindustri og 
rådgivningsvirksomheder.

Vi kender årstidernes 
grundrytme og sæsonernes 
svingninger. Det har vi gjort 
så langt tilbage, at det er en 
naturlig del af vores DNA, 
så vi altid forstår de særlige 
arbejdsforhold, det giver.



Overordnet indflydelse 
på det politiske arbejde

GLS-A er medansvarlige for erhvervsud-
dannelserne og efteruddannelsestilbuddene 
inden for landbrug, gartneri, skovbrug.  Det 
betyder, at vi er med til at forme og udvikle 
uddannelserne, så de konstant bliver revide-
ret, opdateret og tilpasset vore medlemmers 
behov. 
GLS-A er repræsenteret i de faglige udvalg 
for alle de grønne uddannelser. Her sikrer vi 
optimale forudsætninger for både læremestre 
og elever. Det betyder, at du som medlem af 
GLS-A kan være med til at påvirke uddannel-
serne med dine input eller overvejelser. 
Også på erhvervsskolerne har GLS-A lokale 
repræsentanter, der sikrer, at der i skolernes 
planlægning tages hensyn til lokale forhold.

Vi rådgiver og vejleder om  
uddannelse og efteruddannelse

Gennem GLS-A får du rådgivning om hele 
processen i at være læremester, samt hvilke 
rettigheder en læremester har og hvilke krav, 
der stilles, når en virksomhed har en uddan-
nelsesaftale med en elev. 

Uddannelse koster – mindre  
som medlem af GLS-A 

Gennem GLS-As kompetencefonde kan 
du som virksomhed få lønrefusion, når dine 
medarbejdere efteruddanner sig. Målet med 
kompetencefondene er at sikre udvikling af 
medarbejdernes kompetencer for at sikre og 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne.
I stille perioder kan efteruddannelse være et 
godt alternativ til hjemsendelse eller afske-

digelse, og der er mulighed for lønrefusion 
fra kompetencefondene for medarbejdere 
omfattet af overenskomsterne med HK, 3F og 
Dansk Metal.

Kompetenceløft gennem 
uddannelse og efteruddannelse

GLS-A sidder i efteruddannelsesudvalg, og 
sikrer, at der konstant er uddannelsestilbud til 
stede, så ufaglærte og faglærte kan øge deres 
kompetencer. Ikke mindst er der fokus på 
det dobbelte kompetenceløft – fra ufaglært til 
faglært eller at faglærte videreuddanner sig til 
specialister eller teknikere.

Facts om kompetencefondene

Kompetencefondene giver tilskud til alle 
AMU-kurser og en lang række private kurser. 
Udbydere af efteruddannelseskurser kan 
skræddersy kurser efter en virksomheds 
behov. Kompetencefondene har særligt gun-
stige regler for ansatte, der vil forbedre deres 
læse-, skrive- og regnefærdigheder gennem 
voksenundervisning.
 

Juridisk assistance i tvister på  
erhvervsuddannelsesområdet

GLS-A hjælper dig, såfremt der opstår tvister 
i forbindelse med uddannelsesforholdet, og 
vores jurister repræsenterer dig gennem hele 
det fagretlige system.
GLS-As jurister medvirker i Tvistighedsnæv-
net som særligt sagkyndige dommere. På den 
måde er vi med til at sikre, at afgørelserne 
ligger inden for rammerne af det, som er aftalt 
i de kollektive overenskomster.

Dem arbejder vi for: 
• Landbrug
• Skovbrug 
• Maskinstationer 
• Gartnerier 

• Planteskoler 
• Agroindustri 
• Rådgivningsvirksomheder 
• Golfbaner

”Vi er det arbejdsretlige rodnet under de 
grønne virksomheder fra primær produktion 
til agroindustri og rådgivningsvirksomhed-
er. Et rodnet, der både nærer små og store 
arbejdsgivere – og som hver dag vokser sig 
stærkere. Orden, aftaler og tryghed sikrer en 
stabil drift – derfor er det naturligt at være 
en del af GLS-A.”



Med GLS-A i ryggen kan 
du sætte fuld fokus på din 
virksomheds udvikling

Stå stærkere – med styr på 
arbejdskraft, arbejdsmiljø 
og kompetencer

GLS-A hjælper dig på tre centrale områder af virksomhedens 
drift: Arbejdskraft, arbejdsmiljø og uddannelsen af virksomhedens 
medarbejdere. Det betyder styr på hverdagen og sikrer dig større 
konkurrencedygtighed. Det betyder også, at du kan holde fokus 
på virksomhedens udvikling, og at du altid har et sted at henvende 
dig, hvis du er i tvivl. GLS-A er et naturligt valg, fordi vi har mere 
end 100 års erfaring inden for det grønne område. Sammen med 
GLS-A står du stærkere og får mere grokraft.

Mød os: www.gls-a.dkfb.com/glsarbejdsgivere gls-a.dk/linkedintwitter.com/gls_a
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