
Bliv stærkere 
som ordblind
Brug en dag om ugen i et par måneder,  
hen over vinteren, på kursus. Så bliver  
hverdagen som ordblind nemmere.

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.

TILMELDING?
Kontakt efter- og videre-
uddannelseskonsulent 
ved Den Grønne Konsulent- 
tjeneste, Lotte Julin Bock
 
   +45 8740 3412
  +45 2942 8416
  ljb@gls-a.dk

HVORNÅR? 
Fra uge 44 

HVOR OFTE? 
1 dag om ugen

HVOR LÆNGE? 
2 måneder

V I N T E R K U R S E R

Ordblindekursus med fuld lønrefusion til virksomheden 
Kurserne kan tages på nærmeste VUC eller i virksomheden.  
Et virksomhedshold består af 4-6 deltagere. 

Indhold
På kurset arbejdes der med at styrke læsning, skrivning og IT færdigheder. 
Der kan inddrages virksomhedsrelevant materiale efter aftale.

Maskinfører Henrik Odgaard kom på ordblindekursus for at lære at bruge 
computer og for at blive bedre til at læse og skrive.

Ved kursets afslutning havde Henrik lært så meget, at han  
var klar til at prøve kræfter med en lang række nye opgaver  
og funktioner med maskinstationens køretøjer.

“Jeg er stadig ikke nogen haj. Men i dag  
bruger jeg iPad hver dag til at registrere min 
arbejdstid og mine opgaver, og jeg kan betjene 
alle maskiner, selvom de har computer.”
Henrik Odgaard, maskinfører 

S T A V E S K R I V E L Æ S E I T



Økonomi
Ved medarbejderes deltagelse i ordblindekurser i arbejdstiden,  
refunderes alle lønomkostninger til virksomheden:  
Se refusionseksempel herunder.

Ved deltagelse i OBU (ordblindeundervisning) refunderer  
Jordbrugets Kompetencefond samtlige af virksomhedens  
lønudgifter fratrukket Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU),  
som søges særskilt.

Derudover yder fonden befordringstilskud  
på 1 kr. pr kørt km over 24 kilometer ved OBU.

Refusionseksempel ved FVU (2021 satser):
 Statens voksenuddannelses- 
 støtte pr time: kr. 120,54 (kr. 4.460,00/uge)

 Kompetencefondsrefusion  
 for resterende timeløn + SH,  
 fritvalg, pensionsbidrag  
 og feriepenge, hvis timeløn  
 er 158,12 kr.: kr.  93,66 (kr. 3.465,31/uge)

 I alt til refusion ved timeløn  
 på 158,12 kr. kr. 214,20 (kr. 3.465,31/uge) 
 
 Herudover befordringstilskud på 1 kr. pr kørt kilometer  
 over 24 kilometer.

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

Kontakt gerne Lotte Julin 
Bock for en afklaring af 
refusionsmuligheden  
for jeres virksomhed.

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

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

“Det, som kurset har givet mig, er, at jeg selv 
kan lave mine dagssedler nu, og jeg kan selv 
betjene alle computere, som vi har i maskinerne. 
Nu skal jeg ikke ind og spørge hver gang.”
Henrik Odgaard, maskinfører 

Kurset blev taget sammen med flere af kollegaerne fra maskin-
stationen, og her er der enighed om, at det var brugbart.

FORUDSÆTNINGER 
FOR KOMPETENCE- 
FONDSREFUSION

Refusion ydes for timer 
hvor medarbejderen har 
deltaget/er fremmødt  
på kurset.

Ved aftalt uddannelse er 
der krav om 2 måneders 
anciennitet i virksomheden.


