
STYRK MEDARBEJDERNES VIDEN
MED LØNTILSKUD
Med fjernundervisning kan medarbejderne bruge COVID-19 
krisen til at hente ny viden og blive dygtigere, mens virksom- 
heden får lønkompensation.

I et tæt samarbejde mellem Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest, 
Autobranchen Danmark, Dansk Metal og Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, tilbydes en række kurser, som kan 
bruges til opkvalificering af medarbejdere med ledig tid. Der er 
kurser målrettet sælgere, og der er kurser rettet mod medar-
bejdere i indskrivning, på værkstedet og i autolakering.

Engelsk (FVU-engelsk)
Er det en udfordring at læse en engelsk brugsanvisning, og er det vanske- 
ligt at kommunikere på engelsk? Lær et sprog, du kan bruge på jobbet. Det 
gør du med udgangspunkt i autobranchens fagudtryk. Varighed: Engelsk 
består af 4 trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin.

Digital (FVU-digital)
Du lærer at bruge mobil og pc som redskaber, der kan hjælpe dig med at 
læse, skrive og regne. Undervisningen foregår med de IT-værktøjer, du selv 
bruger til daglig. Varighed: Digital består af tre trin, som hver tager 20-30 
timer. Du behøver ikke tage alle trin.

Ordblindeundervisning (OBU)
Ca. 300.000 danskere giver op, når de får en opgave, hvor de skal læse eller skrive en tekst, fordi de er udfordret af 
ordblindhed. Med den rigtige hjælp, kan alle få styr på dette. Faktisk er det ofte så lidt, der skal til – og det er aldrig 
for sent. Ordblindeundervisning foregår på små hold (maks. 6 personer) og tilrettelægges ud fra dit behov.

Lean – kortlægning af værdistrømme i administration – 2 dage online (AMU 40372)
Effektivisér arbejdsgangene og reducér omkostningerne (primært lager og kontor). Lær at identificere spild og skab 
forbedringer. Deltagerne foreslår indsatsområder, der er velegnede til optimering. Der bliver præsenteret en række 
konkrete værktøjer til optimering af processer og arbejdsgange.

EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige – 1 dag online (AMU 49580)
Du lærer at varetage jobfunktioner i virksomheder, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden 
for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt god-
kendte handlingsorienterede mål. Du lærer at planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter 
gældende uddannelsesordning, og får kendskab til virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb.
Pris: 126 kr.

Kunde/ leverandørforhold for operatører – 1 dag online (AMU 45363)
(Operatør = person der styrer eller betjener avanceret elektronisk udstyr, anlæg el.lign.). Kvalitet ift. kunde og 
leverandører – både intern og ekstern. Hvad er kvalitet i relation til kunden? Forventningsafstemning ift. kunden og 
leverandøren for at sikre større tilfredshed. Hvordan skabes forbedringer af de produkter/ydelser der leveres? 
Pris: 126 kr.

KURSUSKATALOG

881 kr. om dagen (+ kompetencefondsmidler)



PRAKTISK INFO OM  
FVU OG OBU
Undervisningen er gratis.
Det er muligt at søge løntabs-
godtgørelse efter gældende 
regler. Løntabsgodtgørelse 
udgør 881 kr. pr. dag.

Ligeledes kan virksomheden 
kontakte kompetencefonde 
for at høre om muligheden for 
støtte.

Kommunikation og konflikthåndtering – service – 3 dage online (AMU 
44853)
At forstå hinanden, undgå og løse konflikter, på en arbejdsplads. Deltageren kan 
skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfrem-
mende og dæmpende adfærd, og kan anvende dette gennem sin personlige 
fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Der arbejdes med 
teknikker, der fremmer kommunikationen og dermed forståelsen. Det kan både 
være i forhold til kollegaen, eller i forhold til den eksterne kunde. Der arbejdes 
også med med teknikker og metoder til at forebygge konflikter, eller takle konflik-
ter, hvis de påstår.
Pris: 378 kr.

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere – 2 dage online (AMU 40003)
Behovsafdækning og salgsprocesser. Deltageren kan varetage kundekontakten 
i forbindelse med salg og services. Deltageren kan varetage den indledende 
kontakt til kunden på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger, 
og gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg. Deltageren kan 
desuden afslutte kontakten på en positiv måde. Der arbejdes med grundlæggen-
de teknikker i salg og service. Bl.a. arbejdes der med kropssprog, behovsafdæk-
ning, persontyper, spørgeteknik, skabe værdi og afslutning. Deltageren vil have 
en grundlæggende forståelse af salgsprocessen.
Pris: 252 kr.

Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service – 3 dage (AMU 42871)
Du lærer at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrev-
ne/ hybride køretøjer. På kurset opnår du indsigt i generel opbygning, foretage 
serviceeftersyn og fejlfinding af eldrevne/ hybride køretøjer, samt indsigt i bat-
teri/ opladningsteknologier eksempelvis regenerering, plugin samt i forskellige 
batteriovervågningssystemer. Deltageren opnår indsigt i brugen af diagnoseværk-
tøj i forhold til fejlfinding og reparation på eldrevne/ hybride køretøjer. 
Pris: 378 kr.

Center for Uddannelse og Erhverv

KONTAKT OS
Ring til os for yderligere info, 
vejledning og tilmelding.

Thy-Mors HF & VUC
Lene Skou Hansen
Uddannelseskonsulent
tlf.: 21 30 35 71
lsh@vuctm.dk

EUC Nordvest
Henning Stagsted
Erhvervskonsulent
tlf. 30 10 65 00
hst@eucnordvest.dk

Klaus Hedegaard
Læreplads-/erhvervskonsulent
tlf.: 30 10 65 12
kh@eucnordvest.dk

PRAKTISK INFO OM  
AMU-KURSER
Det er muligt at søge 
VEU-godtgørelse efter gæl-
dende regler. VEU-godtgørelse 
udgør 881 kr. pr. dag.

Ligeledes kan virksomheden 
kontakte kompetencefonde 
for at høre om muligheden for 
støtte.
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