Boost Bornholm

Fra faglært til videregående niveau
Hvad er Boost Bornholm?
Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, kommunens
Jobcenter, A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der skal medvirke til at sikre
Bornholm kvalificeret arbejdskraft til morgendagens udfordringer.
Jeg er faglært – Kan jeg videreuddanne mig?
Ja – Du har mulighed for relevant uddannelse indenfor dit brancheområde.
Hvilke muligheder har jeg for videreuddannelse?
Du kan tage voksen- og efteruddannelse på deltid. Det kan fx være akademi- eller efteruddannelse på deltid.
Eksempel:
Du har en kontoruddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Virksomheden har
meldt ud, at der vil ske en ændring af dine arbejdsopgaver meget er digitaliseret. Du nu skal
arbejde med HR relaterede opgaver der også er begrundet i, at der er sket en vækst i virksomheden og flere ansatte er kommet til. Her vil det være relevant for dig, at læse en akademiuddannelse i HR, hvor du får relevante værktøjer til dine fremtidige opgaveløsning.
Hvorfor skal jeg videreuddanne mig?
Det skal du - så du bedre kan honorere opgaverne i den virksomhed du er ansat i eller påtænker ansættelse i og fremtidens arbejdsmarked der hele tiden udvikler sig, hvilket uddannelsessystemet også gør for at understøtte behovet for kvalificeret arbejdskraft.
Hvad med økonomien?
Se bagsiden.
Hvis du vil vide mere – kontakt venligst:
Virksomhedskonsulent Christina Thunø, mobil: 60 12 18 46, mail: chth@cabh.dk
Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen, mobil 23 27 18 42, mail: ea@cabh.dk
Virksomhedskonsulent Martin Svart, mobil: 60 12 18 48, mail: masv@cabh.dk
Projektleder Henrik Juul-Pedersen, mobil 60 12 18 14, mail: hjp@cabh.dk

Hvad er gevinsten for mig som medarbejder eller ledig ved at blive en del af Boost
Bornholm?
· Overblik over uddannelsesmuligheder
· Anerkendelse af mine kompetencer
· Uddannelsesplan og papir på det jeg kan
· Håndholdt indsats igennem hele uddannelsesforløbet
· Finansieringsplan til min arbejdsgiver

Hvad er gevinsten for arbejdsgiver ved at
blive en del af Boost Bornholm?
· Finansieringsplan
· Råd og vejledning omkring tilskuds- og refusionsmuligheder
· Hjælp ift. det administrative arbejde
· Håndholdt indsats igennem hele uddannelsesforløbet
· Mulighed for at indgå i netværk med øvrige
arbejdsgivere
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Fra faglært til videregående niveau - Økonomi
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) kan søges til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau:
•
Forberedende voksenundervisning (FVU)
•
Almen voksenuddannelse (AVU)
•
Gymnasiale uddannelser
•
Specialundervisning for voksne
•
Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
Du kan søge SVU til voksenuddannelse på videregående niveau, fx en akademiuddannelse. Men søger du SVU til videregående niveau, må du ikke på forhånd have en videregående uddannelse.
Du kan ikke søge SVU til de videregående uddannelser, man kan få SU til.
Omstillingsfonden:
Faglærte eller ufaglærte medarbejdere kan søge om økonomisk tilskud til efter- og videreuddannelse via omstillingsfonden frem til udgangen af 2021. Du kan få op til 20.000 kroner til
din efter- og videreuddannelse via omstillingsfonden. Læs mere under Omstillingsfonden.
Den Statslige Kompetencefond:
Frem til foråret 2021 vil det være muligt at søge om tilskud via Den Statslige Kompetencefond, der yder støtte til individuel kompetenceudvikling for ansatte i staten. Du kan læse mere
om støtteordningen på kompetenceudvikling.dk
Øvrige støttemuligheder:
Der er herudover mulighed for at opnå tilskud igennem diverse kompetencefonde. De fleste
ansatte, der er omfattet af overenskomst med en arbejdsgiverorganisation, kan søge om
midler hos en eller flere kompetencefonde. Læs mere om støtteordningerne på kompetencefonde.dk.
VEU-godtgørelse:
VEU-godtgørelse (godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse)
kan søges til uddannelser på niveau med erhvervsuddannelser:
•
Arbejdsmarkedsuddannelser
•
Fagrettede enkeltfag under åben uddannelse
Øvrige støttemuligheder:
Statens Uddannelsesstøtte
Voksne kan få SU til uddannelser, der berettiger til det efter de almindelige regler. Vær opmærksom på, at SU er beregnet til at dække leveomkostninger for unge og ikke for voksne.
Løn under uddannelse
Du kan i nogle tilfælde få mindstelønnen inden for faget, hvis du er fyldt 25 år og følger en
erhvervsuddannelse som voksenlærling. Læs mere i Voksenlærling.
Ledig:
Det er muligt at deltage i undervisning som ledig og bevare dine dagpenge. Der er nøje regler
for, hvilke uddannelser du må følge. Kontakt dit jobcenter eller din a-kasse for, at høre mere
om dine muligheder for uddannelse.
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