Rengøringsenheden samt Park & vej ved Vesthimmerlands
kommune var med i opløbet om at få Årets efteruddannelsespris
2017.
Virksomheden var blandt tre nominerede, der alle arbejder systematisk og strategisk med efter- og
videreuddannelse af deres medarbejdere. Årets Efteruddannelsespris 2017, uddeles af Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.
Rengøringsenheden samt Park & vej var indstillet til prisen af Erhvervsskolerne Aars. De havde inden den
nationale konkurrence vundet den lokale i VEU-Center Aalborg / Himmerland.
Baggrunden er udviklingen og gennemførelsen af et 10 dages uddannelsesforløb som 80 medarbejdere har
deltaget i henover vinteren og foråret 2018 og som sidegevinst har de dermed undgået sæsonledighed.
I begrundelsen for nomineringen var også at:
 de to afdelinger har samarbejdet systematisk og strategisk med planlægning af efteruddannelse.
 afdelingerne skulle have et forstærket samarbejde og kendskab til hinandens områder.
 medarbejderne er blevet motiveret til opkvalificering - både fagligt, alment og personligt - og har
været inddraget i tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet.
 medarbejdernes kompetenceudvikling er planlagt, så den understøtter afdelingernes
udviklingsplaner, herunder at gøre de ansatte fortrolige med implementering af ny teknologi.
 der har været fokus på de udfordringer, der for nogle kan være forbundet med deltagelse i
efteruddannelse, f.eks. læse-/skrive-/regnevanskeligheder. Den enkelte medarbejder er således
blevet afklaret om egen situation i forhold til efteruddannelse generelt, herunder at blive faglært.
 Efteruddannelsesforløbet er starten på en tilbagevendende indsats.
 borgerne i Vesthimmerland skal komme til at opleve højere serviceniveau og øget kvalitet.
De to øvrige finalister til Årets efteruddannelsespris var Trelleborg Sealing Solutions i Helsingør og Danske
Fragtmænd i Brabrand. Det var sidstnævnte som løb med prisen.
Ved prisoverrækkelsen sagde Michael Kaas-Andersen, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier –
Ledernes VEU-udvalg, at prisen gives for en indsats, der viser, hvordan virksomheder i særlig grad arbejder
systematisk og strategisk med opkvalificering af medarbejdere. Og at der er brug for virksomheder, der går
foran som rollemodeller for andre virksomheder. Han fremhævede også at de tre finalister alle var
særdeles velkvalificerede til prisen.

Faktaboks
VEU-center Aalborg/Himmerland er et skolesamarbejde mellem alle udbydere af almen og erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse (VEU) i kommunerne Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland.
Følgende uddannelsesinstitutioner indgår i samarbejdet:
AMU Nordjylland (ansvarlig for VEU-centret)
TECHCOLLEGE
Aalborg Handelsskole
SOSU Nord
Erhvervsskolerne Aars

Nordjyllands Landbrugsskole
VUC & hf Nordjylland
VEU-centrenes hovedopgave er at sikre almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til
kortuddannede i overensstemmelse med virksomhedernes, borgernes samt det lokale og regionale
arbejdsmarkeds behov.

