
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

VINTERKURSER 2022
For gartnere og havecentermedarbejdere

SJÆLLAND

UGE 2

Varepræsentation og Trends 
og livsstil hos forbrugeren 
AFVIKLES PÅ: Thymes Planteskole – mandag til torsdag
(Kviknr. 461415a22thyvare1)

BEMÆRK: Om onsdagen er en udflugt til Havemessen  
i Odense, som en del af undervisningen.

Tilmeld dig her
 

UGE 3+4

Etablering af skovlege- 
pladser i naturmaterialer 
AFVIKLES PÅ: Hesselbækgaard

BEMÆRK: Kurset kræver at man allerede har kurset  
Motorsav 1. Det kan evt. tages på Skovskolen i Nødebo  
i uge 2.

TILMELDING: Kontakt Lone Schmidt Vemming  
på lsv@ign.ku.dk eller tlf. 353 31615.

JYLLAND

ONLINE

UGE X – oprettes ved interesse

Indendørsbeplantning 
AFVIKLES PÅ: Jordbrugets uddannelsescenter

BEMÆRK: 2 dages kurset ‘Indendørsbeplantning’ 
gennemføres på Jordbrugets uddannelsescenter,  
hvis der er tilslutning.  
 
TILMELDING: Kontakt Den Grønne  
Konsulenttjeneste ved interesse.

Nedenstående kurser er online og kan tages når det 
passer jer. Det er alle AMU kurser og der er refusion for 
dem som ved almindelige AMU kurser. Det kan være 
en fordel at flere kolleger sidder sammen når I er på 
onlinekursus, så I kan hjælpe hinanden og snakke  
om indholdet. 

Sociale medier, 1 dag  
Tilmeld dig her

 

Billedredigering, 2 dage  
Tilmeld dig her

 

Viral markedsføring, 2 dage  
Tilmeld dig her

 

Tekster til nettet, 2 dage 

Tilmeld dig her

Kontaktinformation 
vedrørende online kurser:  
Vibeke Nielsen
Kursussekretær

 vvni@tietgen.dk
 6545 2004

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

https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?searchString=461415a22thyvare1&subject_code=46475&level=-&type=amu&kviknummer=461415a22vthyvare1
https://www.tietgen.dk/kurser/salg-og-markedsforing/sociale-medier-som-kommunikationsplatform---online/
https://www.tietgen.dk/kurser/it/billedredigering---online/
https://www.tietgen.dk/kurser/salg-og-markedsforing/viral-markedsforing---online/
https://www.tietgen.dk/kurser/it/tekster-til-nettet---online/


Refusionsoverblik  
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 2021):

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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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

Vinterkursuser 2022 – for gartnere  
og havecentermedarbejdere

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


