
Boost Bornholm
 
Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Bornholm,  
A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der skal medvirke til at sikre Bornholm kvalificeret 
arbejdskraft til morgendagens udfordringer. 

Samarbejdet skal koordinere og booste indsatsen for at opkvalificere ufaglærte til faglærte og faglærte 
til en videregående uddannelse. Samtidigt skal Boost Bornholm understøtte, at der er et rekrutterings-
grundlag af kompetente vikarer, som kan medvirke til at opretholde virksomhedernes bemanding, 
medens opkvalificering af deres medarbejdere foregår.

Samarbejdsmodellen tilbyder følgende fordele:

•   Virksomheder, medarbejdere og ledige får en hjælpende hånd, som gør det langt nemmere at          
      navigere igennem uddannelsesjunglen. Alle, der ønsker opkvalificering, skal kun henvende sig et  
      sted - til Boost Bornholm.

•   Øens virksomheder får en håndsrækning med alt ’bøvlet’, der desværre ofte er forbundet med  
      efter- og videreuddannelse. Vi tilbyder: 
  1.   360 graders service i form af rådgivning og vejledning om opkvalificeringsmuligheder,  
        uddannelser og uddannelsesaftaler.  
 2.   En plan for, hvordan kompetenceløft kan finansieres med offentlige refusioner og tilskud  
        fra kompetencefonde. 
 3.   En plan for, hvordan uddannelse kan kombineres med f.eks. voksenlærlingeordning 
        eller jobrotation.

•  Den håndholdte indsats over for medarbejdere og ledige med at få vurderet deres kompetencer og  
     kvalifikationer. De får udfærdiget en realkompetencevurdering og uddannelsesplan, der beskriver,  
     hvordan de kan blive faglærte eller få en videregående uddannelse.

•  Udarbejdelse af en vejledende økonomioversigt for uddannelse, så den enkelte medarbejder eller  
     borger kan se, hvorledes de er stillet i forhold til indtægter under uddannelse.  
    Tilsvarende får virksomhederne udfærdiget en økonomisk oversigt over de investeringer, der er  
     forbundet med opkvalificering af deres ansatte.

•  Vejledning og motivation i forhold til at gå i gang med og gennemføre efter- og videreuddannelse.

•  Gratis deltagelse i workshops omkring kompetenceudvikling og drøftelser af fremtidens  
     kompetencebehov. Er der f.eks. nye arbejdsområder og brancher på vej til Bornholm, og hvordan    
     sikrer Bornholm som samfund de rigtige kompetencer til fremtidens behov.

•  Et tættere koordineret samarbejde med udenøs uddannelsesaktører, som sikrer mest mulig  
     uddannelse på Bornholm.

Boost Bornholm er fysisk placeret på Campus Bornholm. Samarbejdet er støttet med finansiering fra 
Den Europæiske Socialfond, Dansk erhvervsfremme og Bornholms Regionskommune.
 

Hvis du vil vide mere – kontakt venligst:

        Virksomhedskonsulent Christina Thunø   mobil: 6012 1846, mail: chth@cabh.dk

        Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen  mobil: 2327 1842, mail: ea@cabh.dk

        Virksomhedskonsulent Martin Svart   mobil: 6012 1848, mail: masv@cabh.dk

        Projektleder Henrik Juul-Pedersen  mobil: 6012 1814, mail: hjp@cabh.dk
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Christina Thunø 
Virksomhedskonsulent 
Mobil: 6012 1846 
Mail: chth@cabh.dk

”Har stort fokus på opkvalificering af medarbejdere og ledige, så de 
kan honorere arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige krav. Vil 
sikre at kompetenceløft understøtter vækstpotentialet i den enkelte 
virksomhed. Har 13 års erfaring fra beskæftigelsesområdet i kom-
munalt regi, kommunomuddannet og er certificeret Scrum Master 
samt Prince 2 Foundation projektleder.”

Ea Holten Pedersen 
Virksomhedskonsulent 
Mobil: 2327 1842 
Mail: ea@cabh.dk

”Har en bred viden om uddannelsesmuligheder, økonomiske for-
hold i forhold til uddannelse og hvad der kan skal til for at inspirere 
og motivere til uddannelse. Har været virksomhedeskonsulent og 
underviser siden 2003. Er oprindeligt uddannet indenfor hotel- og 
restaurationsbranchen, men har efterfølgende videreuddannet mig  
til multimediedesigner og voksenunderviser.”

Martin Svart 
Virksomhedskonsulent 
Mobil: 6012 1848 
Mail: masv@cabh.dk

”Har en lang og bred erfaring fra beskæftigelses- og uddannelses-
systemet. Seneste 8 år som virksomhedskonsulent og koordinator 
i Jobcentrets Virksomhedsservice. Mine kerneområder er opkva-
lificering af medarbejdere og voksenlærlingeforløb. Brænder for 
at udvikle løsninger  til gavn og glæde for både medarbejder og 
arbejdsgiver. ”

Henrik Juul-Pedersen 
Projektleder 
Mobil: 6012 1814
Mail: hjp@cabh.dk 
 
”Har de sidste 15 år arbejdet med voksen- og efterudddannelse 
primært med fokus på strategisk medarbejder- og lederudvikling. 
Har et indgående kendskab til finansieringsmuligheder af opkvli-
ficering og hvordan de kan kombineres. Vil medvirke til at udvikle 
Bornholm og sikre at virksomhederne har den nødvendige kompe-
tenceforsyning. Er ansvarlig for Boost Bornholm.”

Boost Bornholm
Book et boost!
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