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Virksomheden 
som uddannelsessted
Søger I dygtige elever – og vil I gerne vide,  
hvordan I får fat i dem?

GLS-A har gennem et projekt ”Den gode ar-
bejdsplads” interviewet både virksomheder og 
elever, og det er blandt andet resultaterne af 
dette projekt I kan få mere at vide om på dette 
kursus. GLS-A ønsker, at vores medlemmer står 
stærkest i fremtidens konkurrencesituation, så 
derfor sætter vi fokus på uddannelse.

Uddannelse af elever og efteruddannelse af  
personale er vigtigt for både den enkelte virksom-
hed og hele branchen. Vi har brug for at opretholde 
et højt fagligt niveau, og sikre at vi uddanner frem-
tidens virksomhedsejere og kulturbærere. Det er 
vigtigt, at alle virksomheder er bevidste om deres 
ansvar og aktivt arbejder med at skabe den gode 
arbejdsplads.

Vi kommer også ind på reglerne for ansættelse af 
elever og praktikanter. Bl.a. de nye praktikantregler, 
der trådte i kraft 1. juli 2019. 

Emnerne er bl.a. at:
• Uddannelsesaftaler – formalia og krav
•   Uddannelsesplaner – hvordan kan de gøre  

praktiktiden bedre
• Den oplæringsansvarliges ansvar
• Hvordan skaber man den gode arbejdsplads?
•   GLS-As kompetencefonde  

– muligheder for refusion
•   Udenlandske praktikanter – krav til  

virksomheden og praktikanten

Undervisningsform og målgruppe:
•   Kurset vil være en blanding af undervisning, 

gruppediskussioner og cases til illustration af 
de udfordringer, som arbejdsgivere står overfor i 
forbindelse med elever og efteruddannelse.

•   Kurset er målrettet ledere, oplæringsansvarlige 
og andre der beskæftiger sig med uddannelse.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 5. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 7. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Grundlæggende viden om udfærdigelse af uddannelsesaftaler og virksomhedens ansvar som lærested. 
Du får inspiration og materiale, som du kan bruge i det daglige arbejde med eleven og efteruddannelse af 
de øvrige medarbejdere. Kort og godt bliver du klædt på til at tage imod fremtidens elever og medarbej-
dere. 

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


