Brøndby

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)
- gør ufaglærte medarbejdere faglærte - på rekordtid
Virksomheder, der ønsker at opkvalificere en
medarbejder til erhvervsuddannelsesniveau, kan
sammen med medarbejderen kontakte en lokal
erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for
en såkaldt ”Grundlæggende voksenuddannelse”.
Virksomheden kan enten søge om VEU-godtgørelse under uddannelsen (se faktaark om VEU)
eller kombinere med jobrotationsordningen og få
vikardækning uden omkostninger, når medarbejderen er på uddannelse (se faktaark om jobrotation).
GVU er en uddannelse på erhvervsskoleniveau,
der består af kurser, enkeltfag og værkstedstræning ud fra en individuel plan, der bliver lagt for

den studerende. GVU kan også kombineres med
kort praktikophold på deltagerens arbejdsplads.
For at lægge en god uddannelsesplan, skal den
studerendes kompetencer vurderes i forhold til
erhvervserfaring, skoleniveau og kompetencer
opnået gennem kurser og andre forløb. Der kan
også søges VEU-godtgørelse under den individuelle kompetencevurdering (IKV), som kan vare
fra én til 14 dage at foretage.
Medarbejderen skal være fyldt 25 år, have mindst
to års relevant erhvervserfaring og have forudsætninger svarende til grundforløbets afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.
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