
VINTERKURSUS 2021

SJÆLLAND

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.

Medarbejdere  
i havecentre



Medarbejdere i havecentre
Home & Garden og Den Grønne Konsulenttjeneste har  
tilrettelagt et 7 ugers forløb i januar og februar 2021, som  
med ferieafvikling i uge 7, er et alternativ til hjemsendelse af 
medarbejdere. Der kan kompenseres for løn og kursusgebyr  
– se specifikation på bagsiden.

Kurserne afvikles som AMU kurser af RTS og ZBC i Roskilde.

UGE 1
Afvikles på ZBC, Skærehallernes Konferencecenter  
Maglegårdsvej 8, Roskilde
 
Sidemandsoplæring  
(2 dage)  
(Kviknummer 280941892094) 

• Oplæringsmetoder og kommunikation til at oplære andre
•  Betydningen af kollegers kompetencer og læringsstile i 

forbindelse med oplæring

Salgsteknik (2 dage)  
(Kviknummer 280941892094) 

•  Alle aspekter I effektivt salg, som giver virksomheden 
mersalg og sikrer kunden en excellent oplevelse

Trends (1 dag) 
(Kviknummer 280941892094) 

• Trends, forbrugsmønstre og livsstil
• Forbrugernes forventninger
• Brancheglidning, globalisering og produktsammensætning

UGE 2,3,4
Afvikles på RTS, Vilvorde, Køgevej 131, Roskilde

Blomsterbinding, buket  
og dekorationer
(Kviknummer 21vb2) 

•  Behandling af snitblomster og binding af buketter af disse 
ved hjælp af værktøj og hjælpemidler under samtidig  
hensyntagen til farveprincipper og formålet med buketten

•  Produktion af dekorationer ved hjælp af forskellige typer 
af snitblomster ved hjælp af værktøj og hjælpemidler efter 
forskellige opstillingsmetoder

•  Beregningskalkuler for de producerede buketter og  
dekorationer

UGE 5
Afvikles på RTS, Vilvorde, Køgevej 131, Roskilde

Biologisk bekæmpelse  
i gartnerier (3 dage)  
(Kviknummer 21v5) 

• Biologisk bekæmpelse i erhvervsgartneri 
• Nyttedyr
• Naturlige fjender 
• Diagnosticering
• Skadetrykket

Indendørsbeplantning, 
plantekendskab (2 dage)  
(Kviknummer 21v5) 

•  Hvilke planter kan benyttes ved varierende indendørs-
beplantning, ud fra kendskab til planter med forskellige 
egenskaber, samt kendskab til hvilke krav de enkelte 
planter stiller til omgivelserne. 
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Kviknummer

280941892094 

omfatter både 

kurserne i uge  

1 + 8, som af-

vikles på ZBC



UGE 6
Afvikles på RTS, Vilvorde, Køgevej 131, Roskilde

Projektering af mindre 
haveanlæg  
(Kviknummer 21v6) 

• Opmåling af grønne områder
•  Havetegning, opmåling, skitse, størrelse  

og sammensætning
• Inspiration til nye sammensætninger af planter

UGE 8
Afvikles på ZBC, Skærehallernes Konferencecenter  
Maglegårdsvej 8, Roskilde og med besøg på planteskole 
enkelte dage.

Ergonomi (2 dage)  
(Kviknummer 280941892094) 

• Varierende arbejdsstillinger
• Arbejdsgange og -funktioner
• Øvelser til at forebygge skader
• Viden og konsekvenser af arbejdsbelastninger
• Nedslidning og spændingers påvirkning

Butiksindretning (3 dage)  
(Kviknummer 280941892094) 

• Kundestrøm, Store-, Category- og Spacemanagement
• Planlægning af vareopstillinger og eksponeringer
• Varesalg, avance og omsætningshastighed

TILMELDING  
KAN SKE TIL: 
 
ZBC Uge 1+8: 
Kursussekretær 
Helle Jul Kristiansen

 hk@zbc.dk
  4171 0925

RTS Uge 2-6: 
Kursussekretær  
Tove Sørensen

 ts@rts.dk
  5139 7556



Refusionsoverblik  
Benyt de 7 ugers vinterkursus som alternativ til  
vinterhjemsendelse
Som medlem af GLS-A er der adgang til kompetencefondsrefusion 
for overenskomstomfattede medarbejdere. Det betyder, at der udover 
den offentlige refusion ved AMU kurser ydes en yderligere lønrefusion 
samt dækning af deltagergebyret.

Eksempel (satser gældende for 2020):

Lønrefusion til virksomheden for HK  
overenskomstomfattede medarbejdere
 Offentlig VEU godtgørelse pr. time: kr. 119,05 (kr. 4.405/uge)

 Kompetencefondsstøtte pr. time: kr.  80,95 (kr. 2.995/uge)

 Refusion i alt pr. time: kr. 200,00 (kr. 7.400/uge)

AMU deltagergebyr refunderes til virksomheden  
fra kompetencefonden

Lønrefusion til virksomheden for 3F  
overenskomstomfattede medarbejdere
 Offentlig VEU godtgørelse pr. time: kr. 119,05 (kr. 4.405/uge)

 Kompetencefondsstøtte pr. time: kr.  75,00 (kr. 2.775/uge)

 Refusion i alt pr. time: kr. 194,05 (kr. 7.180/uge)

AMU deltagergebyr refunderes til virksomheden  
fra kompetencefonden

Forudsætninger for godtgørelse:
For både VEU godtgørelse og kompetencefondsstøtte gælder det, 
at der kun refunderes for timer, hvor medarbejderen har deltaget/er 
fremmødt på kurset.

For at få VEU godtgørelse er det en forudsætning, at medarbejderen 
har været ansat i mindst 14 dage omkring kurset, og at medarbejderens 
højeste uddannelsesbaggrund er en erhvervsuddannelse.

For kompetencefondsstøtte til 3F overenskomstmedarbejdere  
er der et anciennitetskrav på 2 måneder.

For kompetencefondsstøtte til HK overenskomstmedarbejdere  
er der et anciennitetskrav på 9 måneder.
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Når teknologi og udvikling stiller  
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Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Kontakt gerne Lotte Julin 
Bock inden tilmelding for 
en afklaring af refusions-
muligheden for jeres  
virksomhed.

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


