2-dages seminar

Jylland, uge 44 • Sjælland, uge 47

Praktikvejleder
				 i den grønne branche
– Få det bedste ud af samarbejdet med dine lærlinge
Målgruppe
Dette seminar henvender sig til den/de
uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Forord
I 2019 stiftede Danske Anlægsgartnere i
samarbejde med 3F, EUD skoler, Erhvervsakademierne og interesseorganisationer
Det Grønne Partnerskab.
Hovedformålet med Det grønne Partnerskab er, at der skal rekrutteres flere unge
til den grønne branche og skabe synlighed,
innovation, faglig udvikling, tværfaglighed
samt fælles indsatser inden for det grønne
område – lige fra EUD til PhD.
I den forbindelse har mestre, skoler og det
faglige udvalg sammensat dette kursus,
som vi håber, at alle godkendte praktikvirksomheder inden for den grønne branche vil gøre brug af og melde sig til.

Indhold

virksomhedens og elevens udgangspunkt/værdisæt.
• Velkomst og introduktion til kurset
•
Introduktion til konflikthåndtering
• Hvordan kan praktikvirksomheden blive
• Hvordan håndterer min virksomhed som
mere attraktiv som praktikplads?
helhed det at have elever,
• Praktikvirksomhedens rolle som prakherunder eventuelle udfordringer?
tikvejleder, herunder information om:
• Refleksion og afrunding.
Løn, feriepenge, pension, aftaletyper,
logbog, arbejdsmiljø, samarbejde med
NB! En vigtig del af seminaret er sparring-,
skolen/LUU
netværk og vidensdeling blandt deltagerne.
• Hvad er virksomhedens værdier og mål
og hvordan kommunikerer jeg dem til
nye elever?
• Indblik i nutidens ungdomskultur og
Et grønt
partnerskab
med fokus på REKRUTTERING
diagnoser samt
drøftelse
af, hvordan
Se praktiske oplysninger side 2/bagsiden
praktikvejlederen kan formidle imellem

FREMTIDSSEMINAR
Grøn karrierevej
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Unge ambassadører
Grøn teknologi

LAR
Videregående
Uddannelser

Klimatilpasning

Formålet med kurset er at klæde praktikvirksomhederne på til at håndtere lærlingeopgaven endnu bedre. Kurset vil være en
blanding af oplæg og gruppearbejder. Der
vil der være oplæg om de formelle regler, der skal overholdes som praktikvært
(udbetaling af løn, udfyldelse af logbog),
og du vil få viden om ungdomskultur og
konflikthåndtering. Derudover er der erfaringsudveksling med andre godkendte
praktikvirksomheder i branchen.
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Hotel Comwell i Middelfart / 28.-29. marts 2019

Praktiske oplysninger
Jylland uge 44

Sjælland uge 47

Dato og varighed
D. 27 – 28/10 2020

Dato og varighed
D. 16 – 17/11 2020

Dag 1: Kl. 10.00 – 21.00
Dag 2: Kl. 08.00 – 14.00

Dag 1: Kl. 10.00 – 20.00
Dag 2: Kl. 08.10 – 15.00

Kursussted
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst

Kursussted
Roskilde Tekniske Skole,
Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg alle 50,
4000 Roskilde

Indkvartering på enkeltværelse
Der er mulighed for indkvartering mandag
aften den 26/10.

Indkvartering: Kontakt Claus Egede Cornelius.
Tilmelding:
Al tilmelding foregår elektronisk via:
www.efteruddannelse.dk
Du skal indtaste kviknr.: 20v47

Tilmelding
Al tilmelding foregår elektronisk via:
www.efteruddannelse.dk
Du skal indtaste kviknr.: 851420888473
Bemærk at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id i firmaets navn.

Bemærk at tilmelding kræver en digital signatur/nem-id
i firmaets navn.
Husk også at tilmelde indlogering på
www.efteruddannelse.dk.

Husk også at tilmelde indlogering på
www.efteruddannelse.dk.

Yderligere information
Uddannelsesleder Claus Egede Cornelius
Tlf: 24 28 80 30
Mail: cec@rts.dk

Thomas Harlyk, driftskoordinator
Tlf. 9633 2601, thar@amunordjylland.dk

Økonomi
Kursus

Pris i kr.

Deltagerbetaling for AMUs målgruppe:
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (AMU-mål 40503)

376,- (momsfri)
(Takst i 2020)

Deltagerbetaling uden for AMU’s målgruppe
(højere eller videregående uddannelse)

1.194,- (momsfri)

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

280,- (momsfri)

Kost og logi for AMU’s målgruppe

Det Grønne Partnerskab

Kost og logi uden for AMU’s målgruppe (højere eller videregående uddannelse) eller mindre end
60 km til uddannelsesstedet.

Gratis

1.000,- (momsfri)

15/06 2020. Vi tager forbehold for ændringer

Yderligere information
For spørgsmål og personlig vejledning til tilmelding er du
velkommen til at kontakte Sandmoseskolen:

