
Temabaseret Netværk  
for dig der arbejder med 
udenlandske medarbejdere

Udenlandsk arbejdskraft spiller en helt central og vigtig rolle i 
dansk gartneri, land- og skovbrug, men det er tydeligt, at disse 
medarbejdere kommer med en helt anden baggrund, end den vi 
kender fra den danske kultur. 

I dette netværks-forløb bliver vi sammen klogere på, hvordan vi 
vender kulturelle forskelle til en fordel frem for en begrænsning. 
Der er uddannelse indlagt i en del af netværkstiden, som er  
udformet som et 5 ECTS-points akademifag. Vi kombinerer 
altså kursus og professionelt netværk i ét.

TEMA 1: INTERKULTUREL KOMMUNIKATION 

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Formålet med kurset og netværket er at etablere et netværksforum for gartneri, 
land- og skovbrugsområdet med personer der dagligt arbejder med udenlandske 
medarbejdere. Igennem et mix af teoretiske input, sparring og erfaringsudveksling er 
det hensigten, at deltagerne opnår viden om, og bliver fortrolige med interkulturelle 
sammenhænge, der kan forbedre deres kompetencer i forhold til kommunikation  
og samarbejde med udenlandske medarbejdere.

Forløbet strækker sig over 6 måneder med én netværksdag hver måned (09.00-15.00). 
Der er eksamen i akademimodulet (Interkulturel kommunikation), som er et 5 ECTS-
points fag fra Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling, udbudt i  
samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Eksamen består i et kort skriftligt oplæg 
og en mundtlig præsentation.

UDBYTTE

•   Stærkt netværk  
med andre i samme  
situation som dig

•   Forståelse for  
kommunikation på  
tværs af kulturer

•   Konkrete værktøjer til  
at forbedre samarbejdet

YDERLIGERE 
INFORMATION 
OG TILMELDING:

Lotte Julin Bock
  +45 2942 8416
  ljb@gls-a.dk
 
eller 
Peter Jørgensen
Konsulenthuset 
MidtVest
  +45 6172 3190
  pjo@kmv.dk



DATOER 

Dag 1 tirsdag 14/12/21
Dag 2 tirsdag 11/01/22
Dag 3 onsdag 09/02/22
Dag 4 tirsdag 08/03/22
Dag 5 tirsdag 05/04/22
Dag 6 onsdag 06/04/22 

Alle dage 09.00-15.00.
Eksamen afholdes i uge 16.

KURSUS-STED

Alle netværksdage afholdes 
på adressen Bredhøjvej 18, 
8600 Silkeborg

PRIS

Kr. 9600,- 

Refusion kan søges fra 
kompetencefond og 
omstillingsfond i forhold  
til gældende regler.

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

•   Professionelt netværk med andre der også arbejder med  
udenlandsk arbejdskraft. Videndeling og erfaringsudveksling

•   Samarbejde og hensigtsmæssig kommunikation på tværs af 
kulturer. Der er naturligvis særlig vægt på kulturer fra de  
lande vi oftest møder i branchen

•   Viden om egen kultur og hvad der karakteriserer den
•   Viden om forskellige kulturteorier og hvordan de kan  

bruges i praksis
•   Menneskesyn og persontyper
•   Kommunikation og samarbejde på tværs af kulturer
•   Konflikthåndtering i en interkulturel kontekst 

INDHOLD I FORLØBET

Refusionsmuligheder
Det er muligt at søge refusion for deltagergebyr og lønudgift fra kompe-
tencefondene i GLS-A for overenskomstomfattede medarbejdere. For ledere 
er det muligt at søge omstillingsfondsmidler til dækning af deltagergebyr.
Ejere har ikke mulighed for at søge refusion.

Efterfølgende temaer og netværkets videre forløb efter Tema 1
Idet netværket er temabaseret, tilmelder man sig til ét temaforløb ad gangen. 

Det efterfølgende tema vil blive drøftet i netværket og udbudt som en 
forlængelse af forløbet Interkulturel kommunikation. Det næste tema vil også 
blive gennemført som et akademimodul i netværket. Det er derfor naturligvis 
muligt at ind/ udtræde af netværket ved hvert temaskift.

Ønsker du yderligere  
information om refusions- 
mulighederne eller om 
forløbet, så kontakt Lotte 
Julin Bock på:

   +45 8740 3412
  +45 2942 8416
  ljb@gls-a.dk
Den Grønne Konsulent- 
tjeneste www.dgkt.dk


