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Målrettet opkvalificering til 
mangelområder – nu også som 
fjernundervisning  
 
Som led i en ekstraordinær indsats under CO-
VID-19, giver kurser på positivlisten for den re-
gionale uddannelsespulje nu mulighed for 
fjernundervisning. Dermed kan kurserne nu 
tages online. Positivlisten rummer korte er-
hvervsrettede kurser inden for områder, hvor 
der forventes mangel på arbejdskraft. Positiv-
listen er gældende frem til 1. oktober 2020, og 
den er udarbejdet i samarbejde med uddan-
nelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser. 
Læs mere her om positivlisten på RAR Vestjyl-
lands hjemmeside 
 

Delvis nedlukning af Danmark åbnede behov for, at personale med tidligere faglig baggrund fra sundhedsområdet kunne træde ind i beredskabet 
og at nye kompetencer bringes i spil. Ændrede behov hos arbejdsgivere som følge af corona skabte efterspørgsel på tiltag og ideer. Løsningen blev 
målrettede online kurser. Et redskab som kursister, arbejdsgivere, skoler og RAR Vestjylland kvitterer for med opadvendt tommelfinger. 

  
 

 

  

 

RAR Vestjyllands fokus på rengørings- og SOSU-
området bidrager med synliggørelse af efterud-
dannelsesmuligheder for beskæftigede og le-
dige - samt formidling af gode initiativer, hvor 
arbejdsgivere og skoler mødes for at afdække 
et konkret behov. Rådet har også skrevet til  
Regionen og kommunerne for at afdække be-
hov på hygiejne- og rengøringsområdet.  
Samtidig sigter Rådet på med den regionale ud-
dannelsespulje i Vestjylland at ramme rigtig i 
forhold til nye opståede behov i de vestjyske 
virksomheder. Det gælder også på rengørings-
området og med online kurser som nyt redskab. 
Et godt eksempel, som RAR Vestjylland gerne 
slår et slag for, er, når Social- og Sundhedssko-
len Skive Thisted Viborg (SOSU-STV) har desig-
net online kurser til, at personale med tidligere 
faglig baggrund - som eksempelvis social- og 
sundhedshjælper, sygeplejersker og pædago-
ger - kan få udviklet viden og færdigheder, så de 
kan klare de nye corona-relaterede opgaver.  
 
Primært Thisted og Skive kommuner har tilbudt 
ansatte kursus i nødberedskab. SOSU STV har 
nu gennemført ni kursusforløb til ansatte - og 
skaren af faggrupper er lang. Skive Kommune 
har haft 5 hold med i alt 100 medarbejdere af-
sted på online-kursus for at lære om helt grund-
læggende pleje. Formålet er, at de skal kunne 
træde til, hvis plejecentre bliver ramt af sygdom 
blandt personalet. 
 
Fornemt og kvikt samarbejde 
Lars Olesen, visitationschef, Pleje & Visitation, 
Skive Kommune udtaler:  
”På grund af corona stod vi overfor nye udfor-
dringer. Vi skulle etablere en ressourcebank af 
medarbejdere, der kunne indgå i beredskabet 
på vores kritiske områder. Det var derfor afgø-
rende, at SOSU-STV og Skive Kommune i samar-
bejde lynhurtigt fik etableret onlineforløb for 
hjemsendte medarbejdere. Samarbejdet har 
fungeret rigtig godt.” 
 

Arbejdsgivere og medarbejdere i det vestjyske takker ja til online-
kurser målrettet deres nye corona-udfordringer 

Fra fysisk til online kurser  
SOSU-STV har blandt andet udformet online-
kurser om introduktion til plejeopgaver, som 
personlige pleje, forflytning og ergonomi, ob-
servation og bl.a. førstehjælp har været emner. 
Hvor det efter den begyndende genåbning har 
været hygiejne-kurser, der har været i fokus.  
 
”Online kurser er kommet for at blive. Det er et 
godt og vigtigt supplement til nuværende ud-
bud. Vi vil formentligt se kurser, der kombinerer 
online og fysisk fremmøde. Fleksibilitet fra on-
line kursusdage kombineret med fysisk frem-
møde vil imødekomme ønsker fra virksomhe-
derne i forhold til tilrettelæggelse af kurserne. 
Samtidigt går man ikke på kompromis med det 
sociale og interaktionen fra de fysisk frem-
mødte kurser”, udtaler Direktør Jakob From 
Høeg fra SOSU STV. 

 
 
Stor tilfredshed med online-kurser  
SOSU-STV har haft stor succes med online-un-
dervisning af nu flere end 500 primært kommu-
nalt ansatte i forbindelse med corona-krisen. 
I tilbagemeldingerne har kursisterne angivet, 
at kurserne klart har givet fornødne viden.  
 
”Det har været meget inspirerende at kunne 
hjælpe kommunerne. En af forudsætningerne 
har også været, at vi har en særdeles velfunge-
rende digital platform. Samtidig viser forlø-
bene, at vi som kursusafdeling hurtigt kan om-
stille os efter de behov, som kommunerne ef-
terspørger,” udtaler Kursus- og udviklingschef 
Helle Damsgaard hos SOSU STV. 
 
RAR Vestjylland roser fleksibilitet og 
fokus på aktuelle behov 
Formanden for RAR Klaus Helmin-Poulsen  
roser uddannelsesinstitutioner for at omstille 
sig til virksomhedernes behov: 
 
 ”Det er vigtigt, at udbud målrettes aktuel ef-
terspørgsel, så vi sikrer et vigtigt match. Det er 
dejligt, at vi har skoler, som i corona-tider for-
mår at omstille til online-kurser. Og at det sker 
samtidig med, at deltagerne på kurserne er til-
fredse. De erfaringer, der er gjort med online-
kurser, vil være med til at udbrede denne kur-
susform, hvilket er til gavn for såvel skoler som 
virksomheder, medarbejdere og ledige.” 

 

Abonner på Rådets nyhedsbrev   
Tilmeld dig via hjemmesiden:  
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/  

https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-vestjylland/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
https://www.rar-bm.dk/rar-vestjylland/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-vestjylland/positivliste-for-regional-uddannelsespulje/
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/nyheder/
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Nyt om vestjysk arbejdsmarked i lyset af COVID-19   
Et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling er  
afgørende for RAR Vestjylland. Rådet er godt hjulpet på vej af sit  
sekretariat AMK Midt-Nord, der ikke kun har samlet viden men også 
delt viden på vegne af RAR. Der har været travlt med nyheder,  
webinarer og bedredskabssider til sammarbejdspartnere. COVID-19 
har skabt store udfordringer på arbejdsmarkedet og ændret betin-
gelserne for beskæftigelsesindsatsen. RAR Vestjylland har siden  
foråret inensiveret indsatsen for at skabe overblik og formidle den 
nyeste tilgængelige viden om udviklingen på arbejdsmarkedet.  

Læs de helt nye data om det vestjske arbejdsmarked. Få overblik 
over aktuel ledighed, beskæftigelse, arbejdsfordelinger, varslings-
sager mv opgjort pr. 17. juni 2020. Tal, grafer og beskrivende tekst 
er klar på Rådets hjemmeside: https://rar-bm.dk/rar-vestjyl-
land/nyheder/2020-nyheder-rar-vestjylland/noegletal-om-arbejd-
marked-rar-vestjylland-2020-06-17/    

Ny RAR-formand fortsætter fokus på opkvalificering 
RAR Vestjylland har halvvejs gennem rådsperioden nu valgt Klaus  
Helmin-Poulsen som ny formand. Klaus er A-kasse leder i 3F Skive og 
repræsenterer Fagbevægelsen i Rådet. Klaus afløser John Hermansen 
(DA), som har været formand i samlet fem år.  
 
Nuværende rådsperiode startede i 2018 med godt gang i hjulene.  
Stigende beskæftigelse og faldende ledighed – og så med en helt ny 
opgave for RAR Vestjylland. I 2 år har RAR Vestjylland nu koordineret 
voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen i Vestjylland. Mange  
resultater er opnået siden da. Den nye formand overtager i en helt ny 
situation, hvor COVID-19 har været på alles læber og det altoverskyg-
gende emne. Klaus Helmin-Poulsen ser gerne, at de opnåede resultater 
gennem konstruktive samarbejder og indsats videreføres:  
”Som Formand vil jeg fortsætte arbejdet med de strategier, vi har lagt 
i RAR. Specielt i forhold til tilstrækkelig, tilgængeligt og kvalificeret  
arbejdskraft og et mangfoldigt arbejdsmarked. For mig er det vigtigt, 
at vi altid har fokus på opkvalificering af arbejdsstyrken - såvel af men-
nesker i arbejde og af de ledige - men også at der er fokus på at skabe 
muligheder på arbejdsmarkedet for alle. Det er vigtigt at fortsætte det 
gode samarbejde, der har været i rådet hidtil, og jeg ser frem til fortsat 
godt samspil med John og Kent i RAR Vestjyllands Formandskab.” 
 
Rådets nu afgåede formand ser tilbage på opnåede resultater:  
”Beskæftigelsespolitik handler om job og at sikre, at der er kvalificeret, 
tilgængelig og tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne. For at løse 
den opgave er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog 
med de, der har jobbene, og det er jo de private og offentlige arbejds-
pladser. Det er også vigtigt at skabe et samarbejdende netværk af ak-
tører, der hver kan bidrage til det intelligente match og den nødvendige 
kvalificering af arbejdsstyrken. Endvidere er det vigtigt at arbejde med 
beskæftigelsespolitik på et oplyst grundlag. Derfor er videnudvikling og 
videndeling vigtig. I min formandsperiode fik vi med VEU-RAR opgaven 
mulighed for at arbejde med opkvalificering af hele arbejdsstyrken - 
både ledige og ansatte. Det har givet arbejdet et helt nyt og dynamisk 
indhold. Jeg har oplevet et råd, der på en god måde har arbejdet kon-
struktivt og konsensussøgende. Det har været en fornøjelse.  
Tak for opbakning og samarbejdet”, udtaler tidligere RAR formand og 
nu næstformand John Hermansen. Læs mere om formandskabet her: 
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/om-rar-vestjylland/formandskab/  
 
 
 
 
 

Den kommende pjece forklarer RAR’s opgave med at sikre bedre ko-
ordination og aktørsamarbejde om voksen- og efteruddannelsesind-
satsen for at skabe et bedre match på arbejdsmarkedet.  
 
Beskrivelsen af Job-VEU modellen bygger på erfaringer fra VEU-ind-
satsens partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb, der har 
været koordineret i samarbejde med forskellige aktører: virksomhe-
der, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i 
de sidste 2 års VEU-indsats. Pjecen er lige på trapperne og vil kunne 
findes på RAR Vestjyllands hjemmeside.  
 
Under Covid-19 krisen er der udarbejdet en særlig pjece, der fokuse-
rer specifikt på mulighederne for at benytte Job-VEU modellen som 
ramme om at udvikle partsafklarede forløb og branche-pakker base-
ret på on-line opkvalificering. Pjecen kan findes her: 
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/model-
med-opkvalificering-frem-for-afskedigelse-udvides-til-flere-brancher/    

’Vejviser til JOB-VEU modellen – muligheder gennem samspil mellem parterne 

Kontakt 
RAR Sekretariatet  
Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 
9000 Aalborg | Telefon 7222 3600 
E-mail: amkmidt-nord@star.dk  

Få flere oplysninger hos 
Arbejdsmarkedsdirektør Anders Stryhn, ands@star.dk  
Arbejdsmarkedschef Henrik Christensen, hec@star.dk  
 

 
 

 

RAR Vestjyllands Formandskab: 
Formand Klaus Helmin-Poulsen (FH) 
Telefon: 5085 5032  
E-mail: klaus.helmin-poulsen@3f.dk  
1. Næstformand John Hermansen (DA) 
2. Næstformand Kent Falkenvig, Kommunerne                                                              

”Nyt fra RAR Vestjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Vestjylland og 
udkommer efter behov til abonnenter på nyhedsbrevet.                                              
Ansvarshavende: Formand for RAR Vestjylland Klaus Helmin-Poulsen, tlf. 5085 5032 

Næste møde i RAR Vestjylland er 28. september 2020  
Referater af Rådets møder offentliggøres på Rådets hjemmeside kort efter mødet. Se dagsordner og referater på Rådets hjemmeside. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering udarbejder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter en pjece, der præsente-
rer Job-VEU modellen og de muligheder, som samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter om partsafklarede forløb giver.  
Pjecen er på trapperne, og en COVID-19 version er allerede klar. 
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