
 
 
 
 

 

 

Styrk medarbejdernes grundlæggende 
færdigheder i ord, tal og IT  

… og bliv en stærkere virksomhed 

Har I medarbejdere, som har svært ved at forstå skriftlige 
instruktioner, eller som undgår at skrive?  

Når medarbejdere mangler grundlæggende færdigheder i at 
læse, skrive og regne fører det ofte til lavere kvalitet i 
opgaveløsningen, fejl, misforståelser og ikke mindst til 
mistrivsel hos medarbejderen. 

Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi sætter fokus på, 
hvorfor det er vigtigt for både virksomheden og medarbejderen at styrke 
de grundlæggende færdigheder. Vi bliver også klogere på, hvordan 
opkvalificeringsprocessen i praksis kan gennemføres i virksomheden: 
Hvilke udfordringer kan der opstå? Hvordan gribes de an? 

Det får du med hjem: 
 Forskningsresultater 
 De gode argumenter for at iværksætte en opkvalificeringsindsats 
 Erfaringer fra Danske Fragtmænds opkvalificeringsindsats 
 Praktisk viden om, hvordan I trin for trin kan tilrette en opkvalificeringsindsats i virksomheden 
 Overblik over muligheder for økonomisk godtgørelse.  

 

Tid: Den 29. maj 2018 
kl. 14.00-16.30 

Sted:  Scandic Copenhagen 
Vester Søgade 6 
1601 København V 

Tilmelding:  via dette LINK 

Tilmeldingsfrist: 22. maj 2018 

Arrangementet er GRATIS 

Målgruppe: Offentlige og private 
virksomheder med mange kort-
uddannede medarbejdere - evt. 
særlig fokus industri-, fragt-, 
håndværk og service virksomheder. 

Vidste du, at hver… 
 6. dansker ikke kan læse og forstå en simpel tekst. 
 7. mangler basale regnefærdigheder.  
 4. har dårlige IT-kundskaber.  

Men kun få virksomheder mener, at deres 
medarbejdere mangler disse basale færdigheder. 

Resultater fra SFI og Danmarks Evalueringsinstitut.  
Læs mere her og her 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=KQ6XPA4V3J9P
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/virksomhederne-overser-medarbejdere-svaert-ved-laese-skrive-regne
https://pure.sfi.dk/ws/files/343933/K_26K_Danskernes_kompetencer_1_.pdf


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

14.00-14.10 Velkomst  
v/ Ida Christoffersen, konsulent hos VirksomhedsnetværkCabi  
og Kirsten Rolskov Floris, konsulent hos Netværkslokomotivet 

      14.10-14.30           Viden om manglen på grundlæggende færdigheder på danske arbejdspladser 
                                     v/ Michael Andersen, chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut 
                                     Hvor udbredt er svage grundlæggende læse-, skrive-, regne- og IT-vanskeligheder blandt  
                                     medarbejdere i danske virksomheder? Og hvordan oplever virksomhederne det?     

14.30-14.55 Gode grunde til at styrke grundlæggende færdigheder - set fra virksomhedens og 
medarbejdernes perspektiv 
v/ Per Nørregaard, Dansk Industri og Poul Christensen, konsulent hos 3F 
Hvorfor er mangel på basale færdigheder et problem for virksomheden og medarbejderen?  
Og hvilket udbytte kan en indsats give?  

14.55-15.20 Danske Fragtmænds erfaringer med landsdækkende uddannelsesinitiativ                             
v/ Frederik Gjerulff Madsbjerg, HR-chef og Torben Lagerstorf, terminalchef hos Danske   
Fragtmænd 
Over 200 lager- og terminalmedarbejdere hos Danske Fragtmænd har fået styrket deres læse-, 
skrive- og regnefærdigheder. Frederik og Torben fortæller om at få uddannelse planlagt ind i 
en travl hverdag og om erfaringer og resultater med indsatsen. 
 

15.20-15.40     Kaffe & netværk  

15.40-16.20      Opkvalificeringsindsatsen i virksomheden - trin for trin  
v/ Eva Louise Nilsson, uddannelseskonsulent hos VUC Roskilde  
Hvordan kan en opkvalificeringsindsats i virksomheden tilrettelægges i praksis? Hvordan kan 
udfordringer håndteres? Hvilke muligheder er der for økonomisk godtgørelse?  

16.20-16.30      Afrunding – find mere viden og vejledning 
v/ Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi  

Program 
 


