
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

Danskkursus for  
udenlandske medarbejdere  
i væksthusgartnerier
Med kompetencefondsmidler er kurset gratis  
og der er lønkompensation til virksomheden.

Hvorfor?
•    Fordi det er trygt at lære og være på kursus sammen med kolleger 
•    Fordi opkvalificering fremmer fastholdelse af medarbejdere
•    Fordi danskkundskaber er en forudsætning for yderligere erhvervsrettet opkvalificering

TIDSPUNKT

5. sep. til 11. nov. 2022 
(undt. uge 42) 
 
Tilmelding skal ske senest 
1. aug. grundet screening 
for danskniveau forud for 
kursusstart.

Tietgen
Rugårdsvej 286  
5210 Odense NV

På virksomheden ved  
minimum 12 deltagere

Den grønne konsulenttjeneste understøtter videreuddannelse for 
medarbejdere inden for 3F, HK og GLS-A’s overenskomstområde.

K U R S U S F O R L Ø B

Uge 36 – 45, fuld tid (uge 42 undtaget)

Deltagelse kan godt ske i kortere periode end ovennævnte.

Emnerne i danskundervisningen er følgende: 
•  Kommunikation og konflikter 
•  Samarbejde og teams 
•  Arbejdsmarkedskultur og det danske arbejdsmarked 
•  Processer og forbedringer 
•  Officepakken (grundlæggende)

Tilrettelagt i AMU, hvilket letter refusionsansøgningsproceduren.

Medarbejdere helt uden danskkundskaber kan deltage i Danskuddannelsen 
på Sprogcenteret. Dette forløb dækkes også af kompetencefondsmidler. 
Kontakt Konsulenttjenesten for yderligere information. 
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KURSUS-STED
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Den grønne konsulenttjeneste understøtter videreuddannelse for 
medarbejdere inden for 3F, HK og GLS-A’s overenskomstområde.

Ved deltagelse i danskkursus (AMU) for medarbejdere 
ved væksthusgartnerier, ydes der følgende refusion:

Lønrefusion til virksomheden for 3F overenskomstomfattede medarbejdere:

Offentlig VEU godtgørelse pr. time: Kr. 120,68  (4.465/uge)

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

Refusion i alt pr. time:  Kr. 195,68  (7.240/uge)

AMU deltagergebyr refunderes til virksomheden fra kompetencefonden.

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 virksom-
heden.

TILMELDING?

Kontakt vores  
studiesekretær:

Vibeke Nielsen   
på vvni@tietgen.dk 
eller tlf. 6545 2004 

HAR DU  
SPØRGSMÅL?

Kontakt konsulent for  
efter- og videreuddannelse

Lotte Julin Bock  
på ljb@gls-a.dk  
eller tlf. 8740 3412


