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1. Indledning 

Er gruppen af kortuddannede og ikke-faglærte tilstrækkeligt kvalificeret til, at Danmark kan
deltage i den globale udvikling, eller kommer Danmark i løbet af få år til at mangle kvalifi-
ceret arbejdskraft? Det er et af de spørgsmål, som til stadighed dukker op i den danske
debat. Spørgsmålet stilles af mange offentlige instanser, og med regeringens "Globalise-
ringsrapport" er der sat fokus på behovet for velkvalificeret arbejdskraft i Danmark, samt en
øget intensivering af voksenuddannelsen. De seneste år er stigningen i uddannelsesniveauet
desværre stagneret. Hvis vi ikke opnår markante løft af uddannelsesniveauet, vil Danmark
løbe ind i store ubalancer, hvor over 100.000 ikke-faglærte mangler job samtidig med, at der
vil være mangel på faglærte og kvalificerede medarbejdere.

Denne rapport er en beskrivelse af projektet "Uddannelse i bagagen". Rapporten indeholder
en beskrivelse af baggrunden for projektet, en gennemgang af selve projektforløbet, her-
under opkvalificeringen af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere, samt de erfarin-
ger, der er opnået i projektet. Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af de værktøjer,
der er udviklet og anvendt i projektet.  

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem SAS Ground Services (SGS), medarbejder-
nes faglige klub "Ekspeditionsarbejdernes klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC Erhverv, Ve-
stegnen, TEC Landtransport og FIC. Ønsket om at udvikle og gennemføre projektet tog sit
udgangspunkt i en fælles interesse blandt ledelse, tillidsrepræsentanter i SGS og den fag-
lige organisation i forhold til opkvalificering af medarbejderne. 

En del af de ikke-faglærte medarbejdere i SGS blev ansat på et tidspunkt, hvor ansættel-
ses- og kompetencekravene ikke var så krævende, som de er i dag. De stigende krav til med-
arbejderne er forårsaget af mange myndighedskrav, samt en øget grad af teknologi og
omstruktureringer i SAS-gruppen. De øgede krav omfatter bl.a. brug af både IT og engelsk.
Dette har medført, at en stor del af medarbejderne ikke havde de fornødne kvalifikationer.
Der var således opstået et gab mellem de nuværende kvalifikationskrav og målgruppens
kompetencer. Det blev forventet, at en del af medarbejderne ville have svært ved at læse og
stave på et niveau, som er tilstrækkeligt til at kunne følge med i en faglig opkvalificering
på Arbejdsmarkedsuddannelserne . Hvis dette gab ikke bliver "udfyldt", kunne det eventuelt
betyde, at de kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere ville få svært ved at følge med
i virksomhedens udvikling. Uden kompetencegivende uddannelse og med erfaring inden for
kun et enkelt brancheområde, vil disse medarbejdere få det svært ved en eventuel ledighed. 

SGS valgte bl.a. at gå ind i projektet, fordi de var interesserede i at beholde så mange med-
arbejdere som muligt i fremtiden. Medarbejdernes særlige kendskab til lufthavnen og SGS
i særdeleshed danner grundlag for en god forståelse af en ny organisering af arbejdet. For
medarbejderne betød opkvalificeringen en større jobtryghed, større arbejdsvariation, min-
dre nedslidning og færre arbejdsskader. Medarbejderne ville også få bedre muligheder for
at vedligeholde de nødvendige basiskvalifikationer, samt mulighed for at søge arbejde inden
for beslægtede jobområder.

Erfaringerne fra projektet har vist, at der er behov for opkvalificering af medarbejderne.
Projektet har ikke kun betydet, at medarbejderne erhvervede nye kvalifikationer, men også,
at mange medarbejdere har fået større indsigt i de forskellige jobfunktioner i virksomheden. 
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I løbet af projektperioden har flere fået andet arbejde i virksomheden, hvilket har betydet,
at opkvalificeringen kan være med til at sikre, at det fremover vil gøre det nemmere at fast-
holde medarbejderne på arbejdspladsen trods udvikling og stigende krav til brug af IT. Der-
udover har en del af medarbejderne erhvervet nye kvalifikationer, som gør det muligt for dem
at søge andre faglige udfordringer.

Flere medarbejdere har fået lyst til mere uddannelse, og andre har tilkendegivet, at uddan-
nelsesforløbet har betydet noget for deres privatliv, gjort dem gladere, samt givet dem en
følelse af, at det blev gjort for deres skyld. 

Vi vil gerne pointere, at projektet har været mindst lige så lærerigt for os selv som for dem,
der har deltaget i projektet, og vi håber, at vi med rapporten kan inspirere, samt give ny viden
og indsigt i, hvordan uddannelse af kortuddannede og ikke faglærte kan målrettes og konk-
ret gribes an. 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte, vi har fået fra EU's 
Socialfond. 

Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til FIC. 

God læselyst! 

Styregruppen
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2. Resumé

Projektets samarbejdspartnere har valgt at udgive denne rapport for at give andre virk-
somheder og organisationer mulighed for at få glæde af de erfaringer, vi har gjort i løbet af
projektperioden. Selv om der i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløbet er taget ud-
gangspunkt i en enkelt virksomhed, forventes de udviklede redskaber at kunne give inspi-
ration til implementering af uddannelse for kortuddannede og ikke-faglærte i andre
virksomheder. 

Dette kapitel indeholder et resume af projektets aktiviteter, resultater og anbefalinger, der
efterfølgende bliver uddybet i rapportens øvrige kapitler.

Det overordnede mål med projektet har været at udvikle, beskrive og igangsætte en ud-
dannelsesmodel og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-
faglærte medarbejdere. 

Det særligt fornyende i projektet har været at skabe en målrettet indsats og et formalise-
ret netværkssamarbejde med henblik på at udvikle nye metoder, specifikt målrettet mod
opkvalificering af medarbejdere, der var over 45 år og/eller, som havde været ansat i virk-
somheden i mere end 15 år. Den almene og faglige opkvalificering skulle forbedre medar-
bejdernes muligheder for enten at blive i virksomheden eller blive i stand til at finde
beskæftigelse i lignende virksomheder eller i andre jobfunktioner på det øvrige arbejds-
marked. Dermed ville medarbejdernes muligheder for at bibeholde deres tilknytning til ar-
bejdsmarkedet blive forbedret.

Netværkssamarbejdet bestod af ledelsesrepræsentanter fra SGS, medarbejdernes faglige
klub "Ekspeditionsarbejdernes Klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC Erhverv, Vestegnen, TEC
Landtransport og FIC. Målet for samarbejdet var at skabe et erfaringsgrundlag, der kunne
bidrage til den videre erfaringsspredning omkring uddannelse og fastholdelse af kortud-
dannede og ikke-faglærte medarbejdere. 

2.1 Aktiviteter og resultater
For at kunne udpege den rigtige målgruppe, dvs. de medarbejdere, der havde størst behov
for opkvalificering og samtidig sammensætte uddannelsesforløbene, så de passede til med-
arbejdernes ønsker og behov, blev der gennemført individuel kompetenceafklaring og ef-
terfølgende visitering af medarbejderne.

Kompetenceafklaringen var opdelt i almen og faglig afklaring. Den almene kompetenceaf-
klaring blev gennemført af VUC Erhverv, Vestegnen og bestod af en test i dansk og mate-
matik, samt en samtale med VUC-vejlederen, hvor deltagerne skulle oplyse om deres
engelsk- og IT-færdigheder og tidligere eksamener. Hvis medarbejderne tidligere havde mod-
taget ordblindeundervisning, eller hvis de havde grund til at tro, de var ordblinde, blev der
foretaget en screening for ordblindhed.

Den faglige kompetenceafklaring blev gennemført af TEC Landtransport. Den bestod af en
afklaring i forhold til tidligere og eksisterende jobfunktioner, samt i forhold til medarbej-
derens ønsker om faglig opkvalificering med henblik på nuværende og/eller fremtidige ar-
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bejdsfunktioner. Udover TEC Landtransport og den pågældende medarbejder deltog pro-
jektleder og projektmedarbejder fra FIC i samtalen. 

I alt 2x20 medarbejdere har deltaget i de to uddannelsesforløb i projektet. Begge uddan-
nelsesforløb har bestået af et holdforløb i almen opkvalificering, som desuden omfattede et
kortere kursus i virksomhedens hjemmeside, e-mailsystem og e-learningprogrammer. Des-
uden har der været gennemført et holdforløb i ergonomi og et kursus i sikkerhed ved arbejde
ved forplads og flyside. Medarbejderne har efterfølgende deltaget i et individuelt tilrette-
lagt forløb i faglig opkvalificering. Den almene opkvalificering blev gennemført af VUC Er-
hverv, Vestegnen, mens den faglige opkvalificering har været gennemført henholdsvis på
TEC Landtransport og i SGS Learning Center. 

Den almene opkvalificering af hold 1 har bestået af 14 ugers undervisning, og for hold 2 va-
rede den 11 uger. Opkvalificeringen bestod af undervisning i engelsk, dansk, matematik og
IT.

Generelt har medarbejderne opnået meget flotte resultater i de almene fag, selvom det ikke
har været projektets primære mål, at så mange som muligt gik til eksamen. Derimod har det
været målet, at medarbejderne, som ikke har gået i skole i mange år, fik opfrisket deres al-
mene og faglige kvalifikationer og på den måde fik forbedret deres kompetencer og frem-
tidige jobmuligheder. De gode resultater har formentlig været årsag til, at langt de fleste af
medarbejderne nemmere kom igennem deres faglige opkvalificering og med flotte resulta-
ter. 

Ud af de 40 medarbejdere har 35 gennemført samtlige faglige kurser, de var tilmeldt. En
stoppede på Kørekort D-erhverv undervejs i uddannelsesforløbet pga. manglende daglig
kørselsrutine. To valgte ikke at fortsætte, idet fornyede teori- og køreprøver skulle tages
efter endt kursusforløb, og en gik ikke til certifikatprøve på Kran E. En medarbejder startede
ikke på sit leder-uddannelsesforløb på grund af sygdom.

Udover at medarbejderne generelt har fået øget såvel deres almene som deres faglige kom-
petencer, mener hovedparten af dem, at kurset har givet dem mere lyst til at deltage i ud-
dannelse, samtidig med at deres viden om uddannelsessystemet er blevet øget. En del af
medarbejderne har fået en større selvtillid og tro på, at de kan varetage andre jobfunktio-
ner, ligesom nogle af dem har fået mere viden om nogle af de andre jobfunktioner i SGS.
Fem af medarbejderne er overgået til arbejde i andre afdelinger i løbet af projektperioden. 

Udover de overordnede mål har projektet bidraget til læring og ny forståelse både i SGS, 3F
Kastrup og Omegn og blandt de undervisere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutio-
nerne, som har deltaget i projektet. Både repræsentanterne fra virksomheden og uddan-
nelsesinstitutionerne giver således udtryk for, at de gennem deltagelse i projektet har fået
større kendskab til og viden om uddannelse af målgruppen. 
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2.2 Projektets anbefalinger

Der har i løbet af projektperioden været gennemført evaluering af de forskellige projektak-
tiviteter. De nedenstående anbefalinger er udarbejdet på baggrund af evalueringer gen-
nemført med projektets styregruppe, undervisere og medarbejderne. 

Af hensyn til overskueligheden har vi valgt kort at beskrive essensen af vores anbefaling til
god praksis for gennemførelse af fælles uddannelsesprojekter. Herefter beskriver vi vores
anbefalinger til virksomheder, klubber og faglige organisationer, udannelsesinstitutioner og
medarbejdere, der ønsker at gennemføre eller deltage i lignende uddannelsesaktiviteter. 

Eksempel på god praksis 
Der er især fem faktorer, som vi mener, er vigtige, hvis man skal opnå et godt resultat af et
uddannelsesprojekt: 

• Intensiv involvering og engagement fra de deltagende parter
• Høj grad af forankring
• Bred opbakning fra hele virksomheden
• Tæt samarbejde med projektets andre aktører
• En grundig forberedelse

Først og fremmest har det været afgørende for projektet - og det gælder for stort set alle
samarbejdsrelationer - at alle parter har brændt for ideen bag projektet. Alle parterne in-
volverede sig således i opkvalificeringen af medarbejderne og i udviklingen af en metode til
almen og faglig opkvalificering af kortuddannede og ikke-faglærte. Parternes store enga-
gement og vedholdenhed har betydet, at medarbejderne har fået opfyldt stort set alle deres
uddannelsesønsker.

Projektet har desuden haft en høj grad af forankring både i virksomheden, i medarbejder-
nes faglige klub og i 3F Kastrup og Omegn. Ideen til projektet stammede fra ledelse og med-
arbejdere i virksomheden og 3F Kastrup og Omegn. Det har betydet, at forankringen og
ejerskabet fra starten har ligget i virksomheden, som skal drive kompetenceudviklingen vi-
dere efter projektets afslutning. 

Endelig er en grundig forberedelse afgørende for kvaliteten af et uddannelsesprojekt. Med
en grundig forberedelse minimeres fejl og misforståelser.

Vi anbefaler samtidig, at der er en gennemgående person, som har ansvaret for at koordi-
nere uddannelsesaktiviteterne og samle op gennem hele forløbet. Som minimum anbefales
det, at der i virksomheden er en fast kontaktperson, som uddannelsesinstitutionen og med-
arbejderne kan kontakte med rettelser, eller hvis noget går galt.

Anbefalinger til virksomheder, klubber og faglige organisationer

Vær på forkant med udviklingen
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der er formålet med uddannelsesaktiviteterne; er det
fagligt eller alment? Og hvilken målgruppe henvender uddannelsesaktiviteterne sig til. Brug
tid på at definere formål, indhold og målgruppe.
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Sørg for at få beskrevet virksomhedens fremtidige forventninger og krav til medarbejderne.
Definer hvilke kompetencer, medarbejderstaben har brug for. Overvej eventuelle konse-
kvenser. Hvad sker der, hvis uddannelse ikke bliver sat i gang?

Undersøg tilskudsmulighederne
Undersøg om der er mulighed for offentlige tilskud? Er der en uddannelsespulje? Kan I gøre
andet?

Skab ejerskab hos alle 
Det er vigtigt med et fælles fodslag og fælles forståelse. Skab klare og fælles forventninger
til gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne mellem tillidsmænd, virksomhed og medar-
bejdere, da det er fællesskabet, der skal bære det igennem. 

Den faglige organisation skal støtte og hjælpe klubben vedr. muligheder, planlægning mm. 

Motiver medarbejderne til uddannelse
Interessen og motivationen for uddannelse skal i mange tilfælde skabes hos især dem, som
har mest brug for uddannelse.
• Tillidsmænd, fagforeninger, lokale ledere osv. har en stor rolle i forhold til at motivere

medarbejderne til uddannelse.
• Informer medarbejderne gennem brug af forskellige medier såsom interne blade (med

gode eksempler), intranet, infoskærme, opslagtavler mm.

Udvælg de medarbejdere, som skal på uddannelse
Undersøg, hvor mange der har lyst til og brug for uddannelse. Undersøg, hvilken form for
uddannelse målgruppen har behov for.

Definitionen af målgruppen skal ske i et samarbejde mellem virksomheden, den faglige klub
og den faglige organisation. Sørg for, at alle i målgruppen får tilbuddet om uddannelse.

Information i virksomheden om projektet
Sørg for, at informationen når ud til alle potentielle deltagere, også dem, som er mindre mo-
tiverede for uddannelse. Det er vigtigt at informere alle led i organisationen om projektet.

Informationer til medarbejderne 
Rammer og kriterier for deltagelse i uddannelse skal være tydelige og letforståelige og kendt
af alle medarbejdere. Er der f.eks. nogle bestemte medarbejdergrupper, der prioriteres?

Målgruppen skal informeres om uddannelsens muligheder og indhold: Gennemføres ud-
dannelsen som et holdforløb eller som individuelle forløb, hvor medarbejderen indplaceres
på skolens øvrige hold? 

Inddrag medarbejdernes tillidsmænd
Lav klare aftaler mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden vedrørende løn og ar-
bejdsvilkår under uddannelse mm. 

For at sikre medarbejdernes motivation og engagement var det vigtigt for nogle medarbej-
dere, at de modtog fuld løn under uddannelsen. Der er tilskudsmuligheder til lønrefusion. 
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Frihed til uddannelse 
Det er vigtigt, at medarbejderne sikres frihed til at tage uddannelsen. Når uddannelsesfor-
løbet er planlagt, og medarbejderne er informeret om datoerne for deltagelse, er det vig-
tigt, at der ikke ændres i aftalen, så medarbejderne indkaldes på arbejde i perioder, hvor de
regner med at have fri eller deltage i uddannelse. F.eks. skal medarbejderne ikke kaldes ud
i driften ved eventuelle helligdage under uddannelsen. 

Inddrag uddannelsesudbydere tidligt i forløbet
Så snart, man har taget den første snak om kompetenceløft, skal uddannelsesudbyderne
inddrages. 

Stil tydelige, klare og specifikke krav til uddannelsesinstitutionerne og underviserne. Sørg
for en grundig dialog om ønsker og muligheder. 

Et bredt spektrum af faglige kurser
Tilrettelæg tilbuddene af de faglige kurser, så de matcher både medarbejderne og virksom-
hedens ønsker og behov. Hvis der er eksisterende intern uddannelse inden for forskellige
afdelinger/jobfunktioner i virksomheden, bør medarbejderne informeres om dette. 

Samlede forløb har mange fordele frem for kortere, afbrudte forløb
Et længerevarende samlet forløb giver bl.a. tid og ro til faglig fordybelse. Samtidig får med-
arbejderne mulighed for at lade op såvel fysisk som psykisk.

Kompetenceafklaringen skal være ensartet
Prioriter forberedelsen af kompetenceafklaringen højt. Individuel kompetenceafklaring (IKA)
er et af redskaberne til at kunne udarbejde en systematisk uddannelsesplanlægning, som
giver virksomheden og medarbejderne et billede af medarbejdernes realkompetencer. 

Mål og niveauer for afklaringen skal beskrives i uddannelses- og virksomhedstermer.
Sørg for klare og tydelige anbefalinger fra dem, der gennemfører kompetencevurderingen
til dem, der skal visitere.

Information til de medarbejdere, som har deltaget i IKA
Den dag, medarbejderne deltager i IKA'en, bør det meddeles dem, hvornår de kan forvente,
at den endelig visitering er foretaget, og hvornår de kan forvente at få besked, om de får
mulighed for at deltage i uddannelsesforløbet. Deadline for tilbagemelding skal overhol-
des!

•  Lav en plan for, hvordan og hvornår
medarbejderne informeres om resul-
tatet af den endelige visitering. 

•  Informer hurtigt dem, som ikke kom i
betragtning til uddannelsen, om al-
ternative uddannelsesmuligheder m.v. 

•  Informer hurtigt dem, som måske
kommer med; informer om processen
i forhold til den endelige visitering,
samt hvilke alternative uddannelses-
muligheder de evt. har. 
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Visiter grundigt
Tilrettelæg et visiteringsforløb i første del af forløbet. Husk, at visitering tager lang tid - ofte
længere tid, end man tror.

Beskriv og informer om visitationsgruppens kriterier for udvælgelse af dem, der skal deltage
i uddannelsesforløbet. Overvej at inddrage mellemledere og evt. talsmænd i de forskellige
afdelinger, så man får en fornemmelse af, hvorvidt det er de rigtige medarbejdere, der er ud-
valgt. 

Visitationsgruppens arbejde 
• Beskriv og informer om visitationsgruppens kriterier for udvælgelse af dem, der skal del-

tage i uddannelsesforløbet.
• En eller to personer gennemgår afklaringerne for en grovsortering inden mødet i visita-

tionsgruppen ud fra aftalte kriterier.
• Visitationsgruppens indstilling udsendes til medarbejdernes nærmeste leder og tals-

mand/tillidsrepræsentant til evt. endelig anbefaling eller kommentering inden endelig vi-
sitering.

Giv medarbejderne et samlet overblik over deres kursusmuligheder
Brug f.eks. plancher, infoskærme eller pjecer i forbindelse med visiteringen. Overblikket styr-
ker målretningen af forløbet. 

Opfølgning efter uddannelsesforløbet
Virksomheden bør følge op, når medarbejderne kommer tilbage fra uddannelsesforløbet.
Det er vigtigt at følge op på de erfaringer, som den enkelte medarbejder har gjort sig under
uddannelsen. Passer rammer og indhold i uddannelsen med de forventninger og behov, som
virksomheden og medarbejderne havde? Er der noget, der skal rettes til? 

Hvor det er muligt, bør medarbejderne få mulighed for at bruge deres nyerhvervede kom-
petencer. 

Skaf penge til mere uddannelse
Når uddannelse er igangsat med succes, skabes der ofte en positiv spiral, hvor flere medar-
bejdere ønsker at deltage i nye uddannelsesaktiviteter. Undersøg mulighederne for at ud-
nytte overenskomsternes muligheder. Inddrag f.eks. medarbejdernes faglige klub i
udformning af en lokal uddannelsespulje.

12 U D D A N N E L S E  I  B A G A G E N

Visiter grundigt

Opfølgning



Medarbejderudviklingssamtaler
Ved medarbejderudviklingssamtaler bør medarbejdernes uddannelsesønsker inddrages. 
Lav en plan og følg op.

Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner

Skolernes forberedelse af individuel kompetenceafklaring 
Prioriter forberedelsen af kompetenceafklaringen højt. De, som gennemfører kompetence-
afklaringen, skal som minimum kende til virksomhedens kerneområder, målgruppens job-
områder, kulturen på virksomheden, mål for uddannelsesplanerne mv. 

IKA-dagen
Ved Individuel kompetenceafklaring skal der gennemføres test i alle de almene fag, der vil
indgå i uddannelsesforløbet. Husk at afsætte den nødvendige tid. 

Ved kompetenceafklaring på det faglige område bør der deltage en repræsentant fra virk-
somheden, klubben eller den faglige organisation, der kender brancheområdet, samt en re-
præsentant fra skolen.

Information fra skolerne til visitationsgruppen
Informationsmaterialet fra skolerne skal skrives, så det kan læses og forstås af visitations-
gruppens medlemmer, da det som udgangspunkt ikke kan forventes, at alle kender de en-
kelte forløb. 
• Information om afklaring vedrørende almen uddannelse: Den enkelte medarbejders place-

ring og niveau for undervisning skal fremgå tydeligt.
• Information om afklaring i forhold til faglig uddannelse: Den enkelte medarbejders ønsker

skal fremgå tydeligt eventuelt med angivelse af prioriteringer. 

Informer om kravene til kurserne
Medarbejderne gøres bekendt med, at en stor del af undervisningen på AMU-kurserne fo-
regår ved anvendelse af IT og som selvstudium. Medarbejderne bør også orienteres om un-
dervisernes/skolernes forventede krav ved erhvervelse af kørekort og certifikater. 

Test for ordblindhed
Hvis medarbejderne tidligere har modtaget ordblindeundervisning, eller hvis de har grund
til at tro, de er ordblinde, skal der foretages en screening for ordblindhed inden planlæg-
ningen af uddannelsesforløbet. 

Sammensætning af hold
Sammensæt holdene, så der ikke er for stor spredning i medarbejdernes niveauer i de en-
kelte fag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør man sikre sig, at der er økonomi til, at man
indkøber dobbeltlærerdækning i nogle af fagene.

Holdene må ikke være for store, da målgruppen er meget motiveret, stiller store krav og
ønsker intensiv undervisning. 

Skemalægning af VUC-forløb
Test medarbejderne igen i de enkelte fag ved første undervisningslektion, så den enkelte
underviser kender afsættet for sin undervisning. Målgruppen foretrækker flere fag samme
dag i stedet for et fag hele dagen.

13U D D A N N E L S E  I  B A G A G E N

Forbered IKA-dagen 
grundigt

Information

Holdenes 
sammensætning 



Underviserne skal bruge relevante og engagerende undervisningsmetoder
Sammensæt undervisningen, så den harmonerer med medarbejdernes ønsker og behov.
Vær bevidst om at udvælge materialer, der er relevante for målgruppen, f.eks. materialer fra
arbejdspladsen eller materialer, som passer til medarbejdernes øvrige interesser. Brug en
undervisningsplan og nogle bøger, så medarbejderne får et overblik over, hvad de skal nå
igennem.

Få indblik i virksomhedens kultur
Det er vigtigt at kende til den kultur, medarbejderne kommer med, da kulturen har et vig-
tigt præg på undervisningen. Besøg arbejdspladsen og lær forholdene at kende.

Underviserne skal møde medarbejderne, hvor de er
•  Ligeværdig kommunikation med medarbejderne er altafgørende.
•  Skab dialog og tillid fra starten.
•  Bring medarbejdernes egne erfaringer frem ved at spørge til deres målsætning og moti-

vation. Tag udgangspunkt i medarbejdernes hverdag, og hvor de er fagligt.
•  Brug afvekslende og aktiverende undervisningsmetoder og inddrag materialer fra med-

arbejdernes arbejdsliv. 
•  Tilrettelæg undervisningen løbende under forløbet og følg medarbejdernes målsætning

samtidig med, at kursets mål efterleves. 

Få alle med fra start
Sørg for, at undervisningsniveauet er tilpasset medarbejdernes kompetencer, så alle kan
følge med fra starten, og så det samtidig ikke bliver kedeligt. Sørg for, at medarbejderne får
en succesoplevelse i starten af undervisningsforløbet. Vær fleksibel og tilpas løbende un-
dervisningen til medarbejdernes niveau og behov.
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Lokaler
Brug gode og fleksible lokaler, så medarbejderne kan opdeles i grupper efter niveauer.

Brug humor
Humor fremmer fagligheden.

Mødetider og pauser ved VUC-forløb
Der bør være en kantine eller frokostordning, og frokostpausen bør vare mere end en halv
time. Underviserne bør imødekomme evt. ønsker om tidligt mødetidspunkt, såfremt mål-
gruppen er vant til det fra arbejdet og ønsker dette.

Indlæg fysisk aktivitet i undervisningen
Besøg i fitnesscenter eller anden fysisk aktivitet, som f.eks. relevante besøg og udflugter er
en god ide, når man underviser medarbejdere, som i det daglige arbejde er vant til at være
fysisk aktive.

Anbefalinger til medarbejdere

Medarbejderne bør bruge deres muligheder for uddannelse
I de fleste overenskomster er der i dag beskrevet retten til uddannelse f.eks. 14 dages selv-
valgt uddannelse, muligheder for læse- og stavekurser, merituddannelse m.v. 

•  Brug dine muligheder for uddannelse.
•  Spring ud i det! Det er nemmere, end

man først tror.
•  Uddannelse giver selvtillid, selvværd

og mod på at lære nyt.
•  At starte på uddannelse er en om-

væltning og kræver lidt tilvænning i
starten.

•  Vær uddannelsesambassadør - fortæl
om uddannelsen til dine kollegaer.

Brug de nye kvalifikationer
Prøv om du kan komme til at anvende nogle af de kvalifikationer, du har erhvervet eller fået
genopfrisket både på arbejdspladsen og privat. 

Gå evt. til ledelsen og spørg, om det er muligt at rokere i afdelingen, så du kan prøve at blive
god/bedre til flere forskellige funktioner.
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3. Formål, mål og målgruppe

3.1 Projektets intentioner
For at kunne fastholde hovedparten af de kortuddannede medarbejdere, som i dag er ansat
i SGS, var det nødvendigt, at der blev igangsat systematisk opkvalificering af målgruppen.
Målet med opkvalificeringen var at kvalificere medarbejderne til nuværende og fremtidige
konkurrence- og myndighedskrav, som virksomheden i fremtiden vil blive stillet over for.
Både medarbejderne og virksomhedens ledelse har været motiverede og interesserede i at
opkvalificere medarbejdernes kompetencer.

Det overordnede formål med projektet var at udvikle, beskrive og igangsætte en ud dannel-
sesmodel og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-fag-
lærte medarbejdere. Målet var at etablere systematisk uddannelsesplanlægning af
virksomhedens kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Gennem individuel kompe-
tenceafklaring og almen og faglig opkvalificering skulle medarbejdernes muligheder for at
bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet forbedres. Deres muligheder for enten at blive
i virksomheden, eller blive i stand til at finde beskæftigelse i lignende virksomheder eller
overgå til andre jobfunktioner på det øvrige arbejdsmarked, skulle således styrkes.

3.2 Omdrejningspunkter for projektet
For at kunne udpege den rigtige målgruppe, dvs. de medarbejdere, der havde størst behov
for opkvalificering, blev der gennemført individuel kompetenceafklaring af ca. 100 bagage-
portører. For at kunne igangsætte processen med systematisk uddannelsesplanlægning blev
der iværksat to forløb på ca. 20 uger for i alt 40 kortuddannede og ikke-faglærte medar-
bejdere. Det langsigtede mål, som rakte ud over projektperioden, var, at virksomheden og den
faglige klub kunne arbejde videre med opkvalificering af medarbejderstaben, så alle kom i
besiddelse af de krævede basiskvalifikationer. Basiskvalifikationerne består af mindst 9. klas-
ses dansk, matematik og engelsk, samt IT-kendskab på brugerniveau. Medarbejderne skulle
også lære at anvende virksomhedens interne e-learningprogrammer.

Succeskriterierne for projektet var:
•  At medarbejderne fik de nødvendige basiskvalifikationer, som kunne imødegå opsigelser

og derigennem skabe øget mulighed for fastholdelse for gruppen på arbejdsmarkedet. 
•  At målgruppen fik tryghed omkring egen arbejdsmarkedsfastholdelse og derigennem ge-

nerelt fik øget livskvalitet, både privat og på arbejde.

Individuel 
kompetenceafklaring

Hvad ville vi opnå?
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•  At øge målgruppens uddannelsesparathed gennem nedbrydning af barrierer. 
•  At SGS fik en medarbejderstab, der havde de nødvendige basiskvalifikationer, der kunne

være med til at sikre færre arbejds-/nedslidningsskader.
•  At øge målgruppens fleksibilitet.

Opkvalificering og fastholdelse af de kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere skulle
realiseres gennem følgende delmål:
•  Gennem individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplaner skulle det

sikres, at medarbejdernes kvalifikationer kom til at modsvare virksomhedens behov. End-
videre skulle uddannelsesplanerne indeholde medarbejdernes egne ønsker for fremtidige
jobområder og arbejdsfunktioner. Kompetenceafklaringen skulle være med til at kort-
lægge de kompetencer, som medarbejderen var i besiddelse af, og som rakte ud over den
eksisterende arbejdsfunktion. 

- Almen opkvalificering af målgruppen, der skulle være med til at forbedre deres læse- og
skrivefærdigheder, deres regnefærdigheder, samt IT- og engelskfærdigheder.

Projektets delmål



- Individuel faglig opkvalificering, der skulle sikre, at medarbejderne blev i stand til at va-
retage nye jobfunktioner i virksomheden, men også være med til at øge deres mulighed
for at finde nye job og dermed øge deres mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmar-
kedet. 

- Gennem aktiviteter, erfaringer og aktiv deltagelse i projektet blandt virksomhedens 
ledelse og personaleansvarlige, tillidsrepræsentanterne, den faglige organisation og ud-
dannelsesinstitutioner skulle der opbygges god praksis for systematisk ud dan nel ses plan -
lægning således, at dette arbejde kunne fortsætte ved projektets afslutning.

- Udarbejdelse af en intern og ekstern informationsstrategi om projektet skulle sikre, at
projektets erfaringer løbende blev formidlet til en bred kreds af medarbejdere og aktører
såvel internt i virksomheden som eksternt. 

- Projektets resultater og erfaringer skulle løbende evalueres af styregruppen. De samlede
erfaringer skulle beskrives i en afsluttende rapport for at inspirere og bidrage til udvikling
og formidling af god praksis inden for området.

- Ved projektets afslutning skulle der afholdes et seminar. Seminaret skulle bidrage til at
sikre, at projektets erfaringer blev formidlet til en bred kreds af relevante aktører inden for
området. Seminaret skulle samtidig være med til at sætte fokus på vigtigheden af iværk-
sættelse af opkvalificering af målgruppen i andre virksomheder. 

Undervejs i projektforløbet besluttede styregruppen, at det planlagte seminar i stedet skulle
anvendes til intern evaluering med deltagelse af medarbejdere og andre aktører i projektet.
Seminaret skulle endvidere anvendes til perspektivering og anbefalinger, som kunne bruges
af andre interessenter. 
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3.3 Projektets målgruppe
Blandt de ansatte i SGS er der ca. 1.100 bagageportører, som er organiseret i 3F. 
En del af medarbejderne havde været ansat i virksomheden i mange år uden at deltage i
efter- og videreuddannelse. 

Målgruppen for projektet blev valgt ud fra et alders- og anciennitetskriterium, som var:
•  Minimum 15 års anciennitet
og/eller 
• Alder på 45 år og derover 

Medarbejderne med det største behov for almen opkvalificering skulle prioriteres. Det blev
skønnet, at der blandt medarbejderne var flere, som var ordblinde eller havde læse- og sta-
veproblemer. Det betød, at målgruppen skulle have et individuelt uddannelsestilbud i form
af Forberedende Voksenuddannelse (FVU) eller ordblindeundervisning.

Den samlede målgruppe var 220 medarbejdere, hvoraf ca. 100 bagageportører har gen-
nemført en individuel kompetenceafklaring. Som forsøgsforløb blev der gennemført et 20-
ugers uddannelsesforløb for i alt 40 kortuddannende og ikke-faglærte medarbejdere. 
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4. Projektets organisering

4.1 Styregruppens sammensætning og funktion
Til at gennemføre projektet blev der nedsat en styregruppe. Styregruppen har bestået af re-
præsentanter fra ledelsen i SGS, "Ekspeditionsarbejdernes Klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC
Erhverv, Vestegnen, TEC Landtransport og FIC. FIC har stået for ledelsen af projektet.

Formålet med styregruppen har været, at alle interessenter i projektet skulle sikres mulig-
hed for at deltage i såvel udviklingen af projektets enkeltdele som projektet som helhed. Sty-
regruppen har haft en central placering i forhold til at etablere samarbejdet på tværs af de
deltagende parter. Samarbejdet i styregruppen har været givtigt, og styregruppens møder
har båret præg af gensidig udveksling af erfaringer og idéer. 

Styregruppen har haft til opgave at vejlede og løbende følge projektet, samt inspirere og ud-
vikle nye ideer. Samtidig har styregruppen haft ansvaret for løbende at evaluere projektet.
Det har betydet, at styregruppen har haft mulighed for at træffe beslutninger om opfølg-
ning af projektet efter hver fase og om nødvendigt træffe beslutning om eventuelle æn-
dringer under gennemførelse af de enkelte faser efter godkendelse fra projektkoordinator i
EU's Socialfond.

4.2 Arbejdsgrupper under styregruppen
Der har under styregruppen været nedsat tre arbejdsgrupper, der havde til ansvar at udvikle
enkeltdele af projektet. Arbejdsgrupperne har refereret til projektlederen og styregruppen. 

Arbejdsgrupperne har bestået af repræsentanter fra ledelsen, en repræsentant fra 3F Kastrup
og Omegn, tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra medarbejderne.
I en af arbejdsgrupperne deltog desuden repræsentanter fra VUC Erhverv, Vestegnen, TEC
Landtransport og SGS Learning Center. 

Visitationsgruppen
Visitationsgruppen har bestået af repræsentanter fra virksomhedens ledelse, den faglige
klub og den faglige organisation. Visitationsgruppen har udarbejdet en strategi for visite-
ring af medarbejdere til projektet og har foretaget den endelige visitering. Ved visiteringen
blev der lagt størst vægt på VUC's afklaring af de almene kvalifikationer, da visionen med
projektet var, at medarbejdere med det største behov for almen opkvalificering skulle prio-
riteres.

Uddannelsesgruppen
Uddannelsesgruppen har haft til opgave at udvikle en model for den individuelle kompe-
tenceafklaring, to uddannelsesforløb, samt individuelle uddannelsesplaner for medarbej-
derne. Gruppen bestod af repræsentanter fra TEC Landtransport, VUC Erhverv, Vestegnen,
SGS Learning Center, virksomhedens administration, "Ekspeditionsarbejdernes Klub", 3F Ka-
strup og Omegn, samt projektledelsen. 

Uddannelsesplanerne blev udsendt til godkendelse hos medarbejderne. Enkelte fik revide-
ret deres planer inden uddannelsesstart, og flere fik revideret dem undervejs i forløbet. 
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Informationsgruppen
Informationsgruppen har bestået af redaktøren for "Ekspeditionsarbejdernes Klubavis", en
informationsmedarbejder fra SGS, samt en projektmedarbejder fra FIC. Projektmedarbejde-
ren fra FIC var initiativtager i forhold til informationsgruppens arbejde. Informationsgrup-
pen udarbejdede i starten af projektet en informationsstrategi for projektet, som bl.a.
indeholdt udarbejdelse af informationsmaterialer og artikler til aviser og fagblade. Samti-
dig skulle informationsgruppen sikre information internt i virksomheden. 

4.3 Tids- og handlingsplan for projektet
For at kunne styre processen blev projektet opdelt i fire faser:

1. Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for projektet
2. Planlægning af uddannelsesforløbene
3. Gennemførelse af uddannelsesforløbene 
4. Implementering, evaluering og erfaringsspredning

For at sikre et samlet overblik blev der fra starten udarbejdet en overordnet tids- og hand-
lingsplan. Tids- og handlingsplanerne blev suppleret efterhånden, som projektet udviklede
sig. Planerne har fungeret som styringsredskaber i forhold til udviklingen af projektets pro-
ces og til optimering af de enkelte aktiviteter. Tids- og handlingsplanerne indeholdt aftaler
om individuel kompetenceafklaring, visiteringen, de to uddannelsesforløb, møder, informa-
tionsdage i produktionen, informations- og pressestrategi, samt intern og ekstern evalue-
ring. 

4.4 Styregruppens forventninger til projektet
For at afklare styregruppens erfaringer og forventninger til projektet fik alle medlemmer af
styregruppen udleveret et spørgeskema i starten af projektperioden. Skemaet indeholdt
spørgsmål vedrørende styregruppens forventninger til projektet og projektorganisationen.

Spørgeskemaundersøgelsen blev fulgt op med en efterfølgende diskussion af projektets suc-
ceskriterier.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen har bygget på data fra fem medlemmer af styre-
gruppen. To af styregruppemedlemmerne har ikke besvaret spørgeskemaet. De projektansatte
medarbejdere fra FIC blev ikke inddraget i undersøgelsen, da fokus har været på virksom-
heden, fagforeningen og uddannelsesinstitutionernes oplevelse af projektet. 

Styregruppens opfattelse af projektets succeskriterier var afhængig af, hvem medlemmerne
i styregruppen repræsenterede. Hovedparten af medlemmerne i styregruppen mente, at pro-
jektet i nogen grad fremover ville få indflydelse på organisationen eller virksomhedens ud-
dannelse og uddannelses-planlægning. De gav endvidere udtryk for, at de havde valgt at
deltage i projektet, fordi de mente, at det var vigtigt at uddanne de ansatte og dermed
mindske problemerne med nedslidning. En enkelt deltager gav udtryk for, at hans organi-
sation var gået ind i projektet, fordi de forventede en øget aktivitet. Også blandt en af re-
præsentanterne fra virksomheden blev der givet udtryk for, at der var et økonomisk aspekt
i ønsket om at deltage i projektet. 
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Samtidig var styregruppen enig om, at et vigtigt element i projektet var, at medarbejderne fik
mulighed for at blive opkvalificeret, hvilket gerne skulle gøre dem glade og give dem en fø-
lelse af, at det blev gjort for deres skyld. Samtidig havde flere af styregruppens medlemmer
en forventning om, at opkvalificering af medarbejderne fremover ville gøre det nemmere at
fastholde medarbejdere på arbejdspladsen trods udvikling, stigende krav til brug af IT osv. 

Styregruppen var desuden enig om, at det i forbindelse med gennemførelse af uddannel-
sesforløbet var vigtigt, at underviserne stillede krav til medarbejderne og bakkede dem op,
så medarbejderne ville komme til at opleve deres uddannelsesforløb som en succes.

Styregruppen vurderede de største udfordringer/barrierer i begyn delsen af projektperioden
til at omhandle:

•  Koordinering og tilpasning
•  Forskellige indgangsvinkler til uddannelse
•  At projektet blev gennemført i sin helhed
•  At udviklingsprocessen kunne styres, uden at det var til gene for medarbejderne
•  At økonomien i projektet forblev som aftalt

Samtidig var der enighed om, at informationsniveauet i høj grad kunne karakteriseres som
tilfredsstillende. Flere af styregruppens medlemmer mente, at informationsniveauet var
meget fyldestgørende og direkte. 

Også i forhold til styregruppemøderne var der enighed om, at disse i høj grad fungerede på
en tilfredsstillende måde. Flere roste møderne for at have en høj grad af struktur og effek-
tivitet. 

Den bredt sammensatte styregruppe med repræsentanter fra både virksomheden, den fag-
lige organisation, samt to uddannelsesinstitutioner betød, at de enkelte medlemmer skulle
bidrage med forskellige erfaringer og perspektiver til styregruppen og dermed også til pro-
jektet. Medlemmerne blev derfor spurgt om, hvad de hver især forventede at bidrage med
i styregruppen. Virksomhedsrepræsentanterne ville gerne bidrage med erfaring fra drift af
virksomheden, aktiv deltagelse og løsningsforslag, der kunne bidrage til at nå målet. Ud-
dannelsesinstitutionerne ønskede at bidrage med deres viden om uddannelsesinstitutio-
nerne og samtidig give pædagogiske råd til gennemførelse af uddannelsesforløbene. 

Svarene viste, at styregruppens medlemmer mente, at de varetog flere forskellige roller i pro-
jektet. Dels rollen som medlem af en styregruppe - og hermed ansvaret for det fælles pro-
jekt - dels rollen som repræsentant for en konkret virksomhed eller uddannelsesinstitution.
På trods af denne "dobbeltrolle" var der blandt styregruppens medlemmer enighed om, at
deres primære opgave som styregruppe var at bidrage med idéer til udvikling af projektet
og sikre, at det blev gennemført i henhold til de opstillede mål og aktiviteter. 

Samtidig var der enighed om, at projektleder og projektmedarbejdere skulle sikre styring og
koordinering af projektet. 

For at gennemføre projektet i henhold til de opstillede mål og aktiviteter var det ifølge nogle
af styregruppemedlemmerne nødvendigt, at alle aktører udfyldte deres roller, og at de ind-
gik aktivt i projektet. 
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4.5 Styregruppens evaluering af projektet
Styregruppens evaluering af projektet blev gennemført på styregruppemøderne efter af-
slutning af hver af de tre faser i projektet. Ved hjælp af et spørgeskema og en efterfølgende
diskussion blev der fulgt op på de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med de specifikke
aktiviteter i den enkelte fase. 

Styregruppen mente overordnet, at projektets mål og delmål var blevet indfriet. Styregrup-
pemedlemmernes forventninger til projektet blev generelt indfriet, ligesom de var tilfredse
med den praktiske gennemførelse af projektets aktiviteter. Blandt begrundelserne var, at
medarbejderne havde tilegnet sig nye kompetencer, som de kunne bruge både i private og
arbejdsmæssige sammenhænge, og at der var gennemført mere uddannelse, end der oprin-
deligt var planlagt.

Uddannelsesforløbene 
Styregruppen har som nævnt generelt været tilfreds med gennemførelsen af projektets ak-
tiviteter, herunder planlægningen af de to uddannelsesforløb. Nogle af styregruppemed-
lemmerne mente dog samtidig, at der i nogen grad havde været problemer i forbindelse
med planlægningen af uddannelsesforløbene. Dette blev blandt andet begrundet med, at
rettelser til uddannelsesplanerne kom meget sent. 

Et af styregruppemedlemmerne oplevede, at det fra starten af projektet var et håb, at flere
af de medarbejdere, som havde flest barrierer i forhold til uddannelse, var kommet ud af bu-
sken med dette uddannelsesinitiativ. Der burde således have været mere fokus på at få dem
med i projektet. Et andet medlem oplevede, at tilbagemeldinger til visitationsgruppen ikke
var korrekte og usammenhængende, hvilket ikke gav optimale vilkår for at udvælge de rig-
tige medarbejdere. 

Styregruppen mente desuden, at det var meget vigtigt at forberede medarbejdere og un-
dervisere grundigt, inden uddannelsesforløbet begyndte. Forberedelsen af de kommende
kursister burde ideelt set have været udført så grundigt, at der ikke opstod et gab mellem
medarbejdernes forventninger og deres oplevelse af forløbet. Samtidig var det vigtigt at
forberede underviserne på, hvor anderledes denne type opgave kunne være i forhold til det,
de evt. var vant til. 

Projektets organisering 
Styregruppen har generelt været meget tilfreds med styregruppemøderne og mente, at pro-
jektleder og projektmedarbejdere i høj grad havde levet op til deres forventninger. Som be-
grundelse for tilfredsheden nævnte et medlem, at projektleder og projektmedarbejdere var
aktive og udviste stor forståelse overfor projektets medarbejdere og virksomheden. Styre-
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gruppen var tillige tilfreds med samarbejdet mellem virksomheden og uddannelsesinstitu-
tionen. I den forbindelse gav et af styregruppemedlemmerne udtryk for, at skolerne havde
været åbne overfor tiltag og justeringer og stillede op til medarbejdernes forskelligartede
ønsker og behov. 

Det har været vigtigt for styregruppen, at møderne blev afholdt jævnligt og regelmæssigt, og
at alle deltog aktivt i møderne med henblik på at skabe fælles forståelse og tillid i gruppen.
Et medlem mente, at beslutningsprocesserne blev vanskeliggjort, når nogle af styregruppe-
medlemmerne udeblev fra møderne eller reagerede meget sent på ud dan nelsesplanerne. Ude-
blivelse fra møderne var i orden, mente styregruppen, så længe vedkommende huskede at
videregive informationer eller synspunkter til projektleder, så de kunne videregives på styre-
gruppemødet.

Indhold og aktiviteter 
Projektets aktiviteter og indhold har ligeledes generelt levet op til styregruppens forvent-
ninger, ligesom der overordnet har været tilfredshed med samarbejdet omkring udviklingen
af aktiviteterne.

Mens styregruppemedlemmerne som nævnt var tilfredse med projektets aktiviteter, var det
ikke alle, som i lige høj grad var involveret i aktiviteterne og beslutningerne. Det virker dog
ikke, som om de styregruppemedlemmer, der har haft mindre indflydelse, har været utilfredse
med dette, idet de stort set har været tilfredse med den indflydelse, de har haft i projektet.
Et af de styregruppemedlemmer, som har været delvist tilfreds med sin indflydelse, forkla-
rede, at hvis man kom til alle møderne, kunne man få en vis indflydelse på projektets af-
vikling. 

Succeser og udfordringer
Som eksempler på, hvad de har oplevet som de største succesoplevelser i projektet, nævnte
styregruppemedlemmerne blandt andet:

•  At møderne i styregruppen var konstruktive med en god dialog.
•  At alle gik ind for projektet med alle ressourcer.
•  At medarbejderne efter mange år tog fat i boglig læring.
•  De positive tilbagemeldinger fra medarbejderne. 
•  At projektet overholdt tidsplanen.

Som de største udfordringer i projektet nævnte styregruppemedlemmerne:

•  At det hele fra begyndelsen foregik for første gang i dette regi.
•  Økonomien, som ofte er en udfordring i uddannelsesprojekter.
•  At få de rette medarbejdere til at melde sig.
•  At udvælge de medarbejdere, der skulle deltage i uddannelsesforløbet.
•  Den gennemførte IKA og tilbagemeldinger fra visitationsgruppen. 
•  Rettelse af uddannelsesplaner. 
•  Medarbejdernes manglende forståelse for systemernes måder at fungere på.
•  De meget krævende medarbejdere specielt i betragtning af, at der ikke var praktisk mu-

lighed for at efterkomme alle krav.
•  Forventninger fra øvrige ansatte i virksomheden om at komme med i lignende projekter.
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5. Evalueringsmetode og datagrundlag 

5.1 Formålet med evaluering af projektet
For at kunne bidrage til udvikling af en uddannelsesmodel og god praksis for opkvalifice-
ring af målgruppen ønskede styregruppen, at effekten og erfaringerne fra projektet blev
indsamlet og analyseret gennem løbende evaluering af projektets hovedaktiviteter. En af
de ansatte fra FIC har varetaget denne opgave. Evaluator har bl.a. skullet sikre løbende op-
samling og evaluering af uddannelsesforløbene, samt måling og beskrivelse af projektets ef-
fekt og resultater. Styregruppens forventninger til projektet og evaluering af, hvorvidt
projektets mål og delmål blev opfyldt, har også været inddraget i den samlede evaluering. 

Formålet med den samlede evaluering har derfor været at analysere og beskrive erfaringer,
udfordringer og barrierer i projektforløbet, samt at vurdere, om projektets mål og delmål blev
opfyldt. Ønskes uddybende information om den metodiske tilgang til evalueringen, kan der
rettes henvendelse til FIC.

5.2 Evalueringsmetode
Da projektets resultater skal ses i en større kontekst, blev det besluttet at anvende
performancemodellen som udgangspunkt for evaluering af projektet. 

Performancemodellen er i sit udgangspunkt en organisationsmodel. Den bruges i forbin-
delse med en vurdering og analyse af organisationers performance. Modellen tager ud-
gangspunkt i begrebet "performance" - og præciserer, at organisationers evne til at skabe
resultater skal analyseres i et samspil mellem medarbejdernes kompetencer og motivation,
organisationskulturen, den måde arbejdet er organiseret på, organisationens struktur og
omgivelsernes krav og behov. Det vil sige den kontekst, organisationen skal agere i. 

Figur 1. Performancemodellen:
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Performancemodellen er i denne forbindelse blevet anvendt som en bred og overordnet
ramme, der skulle bidrage til strukturering af form og indhold i evalueringen og anvendes
som en egnet model i forbindelse med en perspektivering og evaluering af projektets re-
sultater og effekt. En vigtig pointe i modellen er, at projektets resultater ikke alene kan for-
klares ud fra de aktiviteter, som projektet igangsætter og har indflydelse på, da faktorer på
arbejdsstedet ligeledes vil influere på projektresultatet.

Anvendt som evalueringsmodel i projektet "Uddannelse i bagagen" betyder dette, at pro-
jektets kerneydelse/resultat er "udvikling af en uddannelsesmodel og god praksis for 
opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere". En eva-
luering af, hvorvidt projektet når dette resultat, kræver, at evalueringen også har fokus på:

•  "Aktørerne", der i denne projektsammenhæng har været kort-uddannede og ikke-fag-
lærte medarbejdere fra SGS, virksomhedsrepræsentanter, undervisere, medlemmer af pro-
jektets styregruppe og projektledelsen.

•  Projektets struktur, dvs. den valgte organisering og beslutningsstruktur.
•  Projektets kultur dvs. dominerende værdier og normer.
•  Arbejdets organisering og de metoder og praktiske værktøjer, der blev anvendt i projek-

tet for at nå målet.
•  De vilkår, projektet var underlagt (omgivelserne).

5.3 Datagrundlag
Med udgangspunkt i performancemodellen blev evalueringen målrettet specifikt mod de
aktiviteter, der skulle igangsættes i projektet. Også faktorer på den involverede virksomhed,
der kunne være med til at påvirke projektets resultater, har været inddraget (f.eks. løn-
strukturer ved skift til job i andre afdelinger). Evalueringen har haft fokus på de tre neden-
stående områder, da de fra starten af projektperioden blev anset for at være afgørende for
projektets "performance":

•  Projektets organisering
•  Medarbejdernes forudsætninger 
•  Almen og faglig opkvalificering af medarbejderne

For at sikre at evalueringen besvarede spørgsmålet om, hvorvidt projektets organisering har
bidraget til opfyldelse af projektets mål og delmål, blev der igennem hele projektperioden
gennemført evaluering med projektets styregruppe. I starten af projektperioden blev der
gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en efterfølgende diskussion i styregruppen,
som skulle afdække gruppens forventninger til det samlede projekt og samarbejdet mellem
de enkelte aktører. Interviewet skulle også afklare, hvordan styregruppens medlemmer vur-
derede deres egen rolle i projektet, dels i forhold til den strategiske og ledelsesmæssige rolle
som styregruppe og dels som ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra den involverede
virksomhed, fagforening og de to uddannelsesinstitutioner. Styregruppens forventninger til
projektet er blevet sammenholdt med resultatet af styregruppens evaluering af aktivite-
terne og deres endelige evaluering af projektets effekt, samt opfyldelse af projektets del-
mål og mål. 
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Medarbejderne på de to uddannelseshold har i forbindelse med deres opstart på uddannel-
sesforløbet deltaget i en undersøgelse af deres forudsætninger og forventninger til deres del-
tagelse i det samlede uddannelsesforløb. Denne undersøgelse har været inddraget i
vurderingen af, hvorvidt projektets delmål for gennemførelse af den almene og faglige op-
kvalificering er blevet indfriet. 1

De gennemførte uddannelsesforløb er blevet evalueret via en spørgeskemaundersøgelse.
Den almene opkvalificering er både blevet evalueret midtvejs og til sidst i forløbet. De øv-
rige undervisningsforløb, som bestod af den faglige opkvalificering på TEC Landtransport og
kurserne i SGS Learning Center, er blevet evalueret ved deres afslutning. Med henblik på at
uddybe de erfaringer, som er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaundersøgelserne, er der
desuden gennemført to fokusgruppeinterviews med medarbejdere fra hver af de to uddan-
nelseshold, samt et fokusgruppeinterview med udvalgte undervisere fra VUC Erhverv, Ve-
stegnen. 

Evalueringerne af uddannelsesforløbene har taget udgangspunkt i forudsætnings- og for-
ventningsanalysen. Således har evalueringerne haft fokus på, om uddannelserne har indfriet
medarbejdernes forventninger i relation til de opsatte mål, kombineret med en måling af
deres tilfredshed med uddannelsen herunder relevansen af kursernes indhold, anvendt me-
tode, kursernes varighed og længde, samt hvorvidt kurserne levede op til projektets over-
ordnede mål. I spørgeskemaundersøgelsen og i fokusgruppeinterviewene er der desuden
blevet fokuseret på effekten af uddannelsesforløbene og medarbejdernes forslag til for-
bedringer eller ændringer af forløbene. 

Som beskrevet i afsnit 3.2 blev der ved projektets afslutning afholdt et seminar med fokus
på medarbejdernes erfaringer med at deltage i projektet og deres vurdering af effekten af
uddannelsesforløbene. Ved projektets afslutning blev der desuden indhentet data vedr. den
samlede effekt i forhold til medarbejdernes opnåede almene og faglige kvalifikationer, samt
eventuel udvikling/ændring i forhold til deres jobfunktioner. 
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* Almen opkvalificering af målgruppen skulle med til at forøge deres læse- og skrivefærdigheder, regne-
færdigheder, IT- og engelskfærdigheder. 

* Individuel faglig opkvalificering skulle være med til at sikre, at medarbejderne blev i stand til at varetage
nye jobfunktioner i virksomheden, samt øge målgruppens mulighed for at finde nye job, og dermed øge
deres mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet i tilfælde af nye nedskæringer. 



6. Individuel kompetenceafklaring

6.1 Formål med Individuel kompetenceafklaring
Målet med den individuelle kompetenceafklaring var at afklare og kortlægge medarbejder-
nes almene og faglige kompetencer. I de faglige kompetencer skulle indgå de kompetencer,
som medarbejderne havde erhvervet sig i virksomheden, andre steder i erhvervslivet eller
som privatperson. 

Kompetenceafklaringen skulle anvendes til visitering af målgruppen, samt til udarbejdelse
af uddannelsesplanerne for de 40 kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere i virk-
somheden. Indholdet i uddannelsesplanerne skulle være med til at sikre, at medarbejderne
fik de almene kvalifikationer, der svarede til virksomhedens fremtidige behov. 

Målet med den faglige kompetenceafklaring var at få afklaret medarbejdernes faglige 
ønsker i forhold til jobprofil 1 og 2. Job 1 var det job, medarbejderen varetog og kendte til
i forvejen, og hvor medarbejderen havde sine primære kompetencer og erfaringer. Planen
skulle indeholde medarbejderens ønsker i forhold til opkvalificering inden for det eksiste-
rende jobområde. Job 2 var det jobområde, som medarbejderen ved evt. ændringer i virk-
somheden, nedslidning m.v. ønskede at søge beskæftigelse inden for. Uddannelsesplanen
skulle indeholde medarbejderens ønsker i forhold til andre jobfunktioner inden for SGS
og/eller lufthavnen eller opkvalificering i forhold til ønsket om et eventuelt brancheskift. 

Kompetenceafklaringen skulle gennemføres, så den indeholdt såvel opkvalificering i forhold
til nuværende job, samt medarbejdernes individuelle ønsker til fremtidige funktioner. På
baggrund af ovenstående skulle uddannelsesplanen for den enkelte så vidt muligt inde-
holde mere end en kompetenceudviklingsstrategi. 

6.2. Model for den individuelle kompetenceafklaring
For at medarbejderne kunne være i kendte omgivelser blev kompetenceafklaringen gen-
nemført i virksomhedens lokaler. Der kunne højst deltage 16 medarbejdere pr. dag. Virk-
somheden havde forinden orienteret medarbejderne om, hvilken dag de skulle deltage,
mødetid, sted m.m. 

Dagene startede med korte oplæg fra henholdsvis SGS og projektleder, som orienterede om:

•  Det samlede projekt
•  Formålet med og indholdet i dagen
•  Testene i de almene fag
•  Aftaler om tid til ordblindetest 
•  Opfordring til, at medarbejderne kom med deres ønsker til faglig opkvalificering

Endelig blev der i oplæggene orienteret om procedurer vedrørende visiteringen til uddan-
nelsen, hvem der økonomisk støttede projektet, lønforhold under uddannelse, krav fra So-
cialfonden m.v. 
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Gruppen blev delt i to hold. Som det fremgår af nedenstående model, gennemførte Hold 1
VUC-testen om formiddagen og den faglige kompetenceafklaring med TEC Landtransport og
FIC om eftermiddagen, hvor også afklaring med vejleder fra VUC fandt sted. Hold 2 gen-
nemførte faglig individuel kompetenceafklaring om formiddagen osv.

Figur 2. Model for dagen:

VUC forestod FVU-testen i dansk, som bestod af gennemførelse af den offentligt godkendte
test i hverdagsskrivning med en kort diktat, 'skriv en e-mail', lang diktat, samt læseforstå-
else. Der blev desuden gennemført en test i matematik. 

Der blev gennemført individuelle samtaler mellem vejleder fra VUC og medarbejderne, hvor
de skulle oplyse om:

•  Hvilket niveau de havde kendskab til engelsk både mundtligt og skriftligt.
•  Deres færdigheder i IT.
•  Beståede eksamener på folkeskoleniveau og evt. andre beståede eksamener f.eks. HF/stu-

dentereksamen. 
•  Om medarbejderne havde grund til at tro, at de var ordblinde, om de tidligere havde gen-

nemført en test for ordblindhed m.v.
•  Andre kompetencer.
•  Deres ønsker til almene fag på VUC.

Vejlederen udfyldte herefter et interviewark med deltageroplysningerne. 

Resultaterne af testene, samt VUC's anbefalinger i forhold til behov vedrørende dansk, ma-
tematik og evt. test for ordblindhed blev senere tilføjet interviewarket. VUC's anbefalinger
lå til grund for det almene uddannelsesforløb. Hvis medarbejderne tidligere havde modta-
get ordblindeundervisning, eller hvis de havde grund til at tro, de var ordblinde, blev der fo-
retaget en screening for ordblindhed.

TEC Landtransport gennemførte individuel afklaring på det faglige område ud fra tidligere
og eksisterende jobfunktioner, samt i forhold til medarbejderens ønsker om faglig opkvali-
ficering i forhold til nuværende og/eller fremtidige arbejdsfunktioner. Samtalerne blev gen-
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nemført mellem medarbejderen, TEC Landtransport, projektleder og projektmedarbejder fra
FIC. Sidstnævnte havde begge erfaring i vejledning af målgruppen.

Inden dagen havde hver enkelt medarbejder fået udleveret et skema fra TEC Landtransport
vedrørende kompetenceafklaring for brancheområdet "Lufthavnsoperatør". Skemaet skulle
være udfyldt inden samtalen. Hovedparten af medarbejderne havde udfyldt skemaet, og re-
sten blev udfyldt undervejs i samtalen. 

Skemaet indeholdt spørgsmål om personlige data, en oversigt over beskæftigelse, tillidser-
hverv, fritidsinteresser og uddannelse herunder spørgsmål om grundskoleniveau, HF, VUC-
kurser, evt. tidligere faglige uddannelser, samt intern uddannelse inden for SGS og SAS.
Skemaet indeholdt endvidere spørgsmål i forhold til egne uddannelsesønsker, der både kunne
være rettet mod jobfunktioner i SGS, mod jobfunktioner i lufthavnen eller evt. rettet mod
det øvrige arbejdsmarked. 

6.3 Praktisk gennemførelse af kompetenceafklaringen
Alle medarbejdere i målgruppen blev tilskyndet og opfordret til at deltage i projektet. I 
i starten af projektet blev der udgivet en særudgave af "Ekspeditionsarbejdernes Klubavis",
som indeholdt en kort beskrivelse af projektet, den individuelle kompetenceafklaring m.v. Der
blev desuden gennemført informationsaktiviteter i klubbens lokaler og ude i produktionen,
hvor der blev orienteret om tilbuddet om individuel kompetenceafklaring og almen og fag-
lig opkvalificering. I forbindelse med informationsaktiviteterne kunne medarbejderne sam-
tidig tilmelde sig den individuelle kompetenceafklaring. 

Partnerne i SGS og 3F Kastrup og Omegn havde ud over at deltage i informationsmøderne
gennemført andre informationsaktiviteter, der opfordrede medarbejderne til at tage imod til-
buddet. 

Der deltog 96 medarbejdere i den individuelle kompetenceafklaring, og alle havde meldt
sig frivilligt. Koordineringen af, hvornår medarbejderne skulle deltage i kompetenceafkla-
ringen, blev foretaget af administrationen i SGS, den faglige klub og projektleder. 

Den individuelle kompetenceafklaring blev foretaget den 30. maj, 31. maj, 1. juni, 9. juni og
16. juni, samt den 23. august 2006. 
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Informationsdag for dem, der ikke kom med i uddannelsesforløbene
Fra projektets start var der enighed om, at dem, som havde deltaget i kompetenceafklarin-
gen, og som ikke kom i betragtning til uddannelsesforløbene, skulle modtage et brev herom.
I stedet for kun at orientere via breve blev medarbejderne indkaldt til informationsmøder
den 1. og 2. november 2006 henholdsvis kl. 12.00 og 16.00. Møderne blev gennemført i
virksomheden og varede ca. 1 1/2 time. De var tilrettelagt, så medarbejderne kunne deltage
uden for normal arbejdstid.

På møderne blev der orienteret om, hvilke uddannelser den enkelte kunne søge bl.a. på VUC
og TEC Landtransport. Syv tog imod tilbuddet. 

Selvom kompetenceafklaringen startede i maj 2006 og blev afsluttet ultimo august 2006,
blev informationsmøderne først afviklet i november 2006. Dette skyldtes, at visiteringen til
hold 2 først blev færdig ved udgangen af oktober 2006. Tre af de medarbejdere, som var vi-
siteret til uddannelsen, ønskede af forskellige årsager alligevel ikke at deltage, hvorfor nye
først skulle visiteres. 

6.4 Evaluering af Individuel Kompetenceafklaring
For at kunne forbedre metoden til at gennemføre individuel kompetenceafklaring blev med-
arbejderne anmodet om at evaluere den individuelle kompetenceafklaring. 
Ud af 96 mulige besvarelser har 57 udfyldt skemaet. 

Evalueringsskemaerne inkl. frankerede svarkuverter blev udsendt til medarbejderne i okto-
ber 2006. Det vil sige mellem to og fem måneder efter, at de havde deltaget i IKA-dagen,
og efter at hold 1 var godt i gang med deres VUC-forløb, og hold 2 var visiteret til deres ud-
dannelsesforløb. 

En del af medarbejderne havde svært ved at forholde sig til det samlede indhold af dagen.
Evalueringen af IKA-dagene burde have været udsendt en måned efter kompetenceafkla-
ringen i juni og august. Af evalueringsskemaet fremgik det, at de, der ikke blev visiteret til
uddannelsesforløbet, var mere kritiske overfor dagene, end de der blev visiteret. Dette di-
lemma ville formentlig være svært at komme ud over, idet der umiddelbart blev skabt en for-
ventning om deltagelse, selvom der i starten af projektforløbet var blevet orienteret om,
hvilke kriterier man skulle leve op til for at deltage. 

Generelle meninger om dagen
På spørgsmålet om medarbejdernes generelle vurdering af dagen svarede størsteparten, at
de stort set havde været tilfredse. Seks af medarbejderne var utilfredse med dagen. De be-
grundede dette med, at dagen havde været for lang, at der var for meget ventetid, og at de
syntes, at det var spild af tid, da de ikke kom med på uddannelsen. Otte havde ikke besva-
ret spørgsmålet.

Svarede dagen til dine forventninger? 
Her svarede 39 af de adspurgte, at dagen havde levet op til deres forventninger: "Det var
over mine forventninger". 12 medarbejdere havde ikke været tilfredse og svarede bl.a.: "Set
i bakspejlet, nej". Seks havde ikke besvaret spørgsmålet.
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Evaluering af prøver i dansk og matematik ved VUC
51 syntes, at de to prøver blev gennemført tilfredsstillende: "Jeg synes de blev OK gennem-
ført", "De viste på udmærket vis ens standpunkt i dansk", "På en afslappende og rolig måde.
Man blev ikke nervøs". Seks var utilfredse med prøverne og begrundede det bl.a. med: "Lidt
svært at omstille sig så hurtigt til to der læser op", "Slet ikke noget struktur", "Prøverne ikke
gode nok til at vurdere, hvilket niveau man er på".

Samtalen med VUC om IT og engelsk 
46 syntes, at samtalen var gennemført på en tilfredsstillende måde: "Den var grundig", "Man
fik en fin fornemmelse af hvilket udbytte man kunne få på kurset". 10 havde ikke været til-
fredse med samtalerne, idet de mente, at de havde været for overfladiske, at den del af
samtalen, der drejede sig om engelskkvalifikationerne, ikke foregik på engelsk, og at kvali-
fikationerne i IT ikke blev testet på en PC: "For overfladisk", "Jeg havde håbet man også var
blevet testet i engelsk og PC".

Informationerne fra og samtalerne med TEC og FIC 
vedr. faglige uddannelsesønsker
47 medarbejdere mente, at samtalen med TEC Landtransport og FIC var forløbet tilfreds-
stillende: "Jeg havde en god fornemmelse af at jeg virkelig ville få noget ud af det, hvis det
blev gennemført", "God til at lytte til hvad jeg havde af ønsker, og I sørgede for at notere alle
mine ønsker", "Fik svar på alle mine muligheder", "I en dejlig rolig og afslappet atomsfære",
"Kom godt rundt om mulighederne og hvad man kunne forvente", "Stille og roligt blev en rig-
tig god plan skrevet sammen". 

Syv havde ikke været tilfredse: "Hvis jeg vidste, at jeg havde større valgmuligheder, havde jeg
valgt andet", "For rodet og for lidt tid hos hver person", "Kom rundt, men fik ikke noget ud af
det", "Nej, hvad kan man tilbyde mig, evt. ved jobskifte, manglede". En enkelt medarbejder
havde ikke svaret på spørgsmålet.

6.5 Opsamling og anbefalinger 

Definition af målgruppen
For at sikre, at der er enighed om målgruppen for et givent uddannelsesforløb, er det vig-
tigt, at definitionen af målgruppen sker i et tæt samarbejde mellem virksomheden, den fag-
lige klub og den faglige organisation. 

Forberedelse inden gennemførelse af individuel kompetenceafklaring
For at sikre en optimal kvalitet af den individuelle kompetenceafklaring er det vigtigt, at for-
beredelsen af afklaringen prioriteres højt. Det skal sikres, at de, der gennemfører afklaringen,
som minimum kender virksomhedens kerneområder, målgruppens jobområder, kulturen på
virksomheden, målet for uddannelsesplanerne, m.v. Dette kan gøres ved, at de, der skal fo-
restå afklaringen, gennemfører et til flere virksomhedsbesøg, inden afklaringen påbegyndes.

Afklaringen og afrapporteringen skal gennemføres ensartet, og mål og niveauer for afkla-
ringen skal beskrives i uddannelses- og virksomhedstermer. Virksomheden og den faglige
klub bør deltage i valideringen af afklaringen. Valideringen af kompetenceafklaringens re-
sultater er meget væsentlig og en af de primære årsager til, at resultatet kan komme til at
fremstå troværdigt.
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Information om kompetenceafklaringen
For at få målgruppen til at melde sig er det vigtigt, at alle led i organisationen fra ledel-
sesniveau til den faglige klub inddrages i information om projektet. Især mellemlederne,
som har den daglige kontakt med medarbejderne, har et særligt ansvar for at opfordre med-
arbejderne til at melde sig. Informationer om projektet og om kompetenceafklaringen skal
være tydelige og letforståelige. Det være sig skriftlige informationer, informationsmøder -
dag og aften - møder i den faglige klubs lokaler, i produktionen mv. Hvor det er muligt, læg-
ges den skriftlige information ud i det interne informationsnetværk (mails, intranet m.v.). 

Allerede i de første informationer er det vigtigt, at målgruppen, kriterierne for deltagelse i
uddannelsesforløbet, rammerne for uddannelsen m.v. bliver kendt af medarbejderne.
I dette projekt blev det meldt ud, at de, der havde det største behov for almen opkvalifice-
ring, ville have førsteprioritet.

I de første informationer skal det også fremgå, i hvor høj grad undervisningsforløbet vil
blive planlagt i forhold til den enkeltes ønsker og behov. Det skal fremgå, om noget af ud-
dannelsen kommer til at foregå som holdundervisning med et fastlagt antal timer, og hvor
der derfor ikke tages hensyn til, hvorvidt den enkelte prioriterer nogle af fagene frem for
andre, eller om medarbejderne indplaceres på individuelle forløb på skolens øvrige hold.
Desværre blev det i starten af projektet ikke entydigt meldt ud, at dansk, engelsk, IT og ma-
tematik ville blive gennemført som holdforløb, hvor alle fik samme fag, men på forskellige
niveauer. Til gengæld var det tydeligt, at de faglige kurser blev planlagt individuelt. 

IKA-dagen
Ved afholdelse af individuel kompetenceafklaring er det vigtigt, at der højst deltager otte
medarbejdere pr. dag med fire på hvert hold. På denne måde bliver der tid til prøver i de al-
mene fag f.eks. i forhold til 9. klasse dansk, matematik, engelsk og IT. 

Ved kompetenceafklaring på det faglige område bør der deltage en repræsentant fra virk-
somheden, den faglige klub eller den faglige organisation, som kender brancheområdet. Der
bør desuden deltage en repræsentant fra skolen og evt. en repræsentant fra projektledel-
sen. Sidstnævnte skal have et bredt kendskab til øvrige uddannelsesmuligheder for mål-
gruppen. 

I forbindelse med deltagelse på en del AMU-kurser skal medarbejderne gøres bekendt med,
at en stor del af undervisningen foregår ved anvendelse af IT og som selvstudium. Desuden
bør medarbejderne orienteres om, at det i forbindelse med erhvervelse af f.eks. kørekort C
og D Erhverv forventes, at kursisterne er habile førere af almindelig bil. Og ligeledes at der
ved erhvervelse af f.eks. Kran E-certifikatet, forventes, at de er habile - nærmest daglige bru-
gere - af joystick til kran. Dette er krav, som ikke er beskrevet i kravene til optagelse på kur-
serne.

Tilbagemelding til visitationsgruppen – hvordan skal den udformes?
Efter endt afklaring er det vigtigt, at de informationer som visitationsgruppen modtager, er
klare og entydige, og som minimum indeholder: 

Afklaring vedrørende almen uddannelse: Af materialet skal det tydeligt fremgå, hvad der er
den enkeltes placering og niveau for undervisning, eksempelvis i forhold til laveste eller hø-
jeste niveau i de enkelte fag. Endvidere skal opgørelsen indeholde information om antallet
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af lektioner eller uger, som det forventes, at den enkelte skal gennemføre for at matche ni-
veauet for de ønskede kompetencer. Materialet skal formuleres, så det kan læses og forstås
af visitationsgruppens medlemmer, da det som udgangspunkt ikke kan forventes, at alle
kender niveauer og timeopgørelser for hvert enkelt niveau for almenkvalificering eller for-
kortelser (f.eks. FVU 1, FVU 2, FVU 3, AVU 1 m.v., se evt. ordlisten).

Afklaring i forhold til faglig uddannelse: Skal være udformet, så det tydeligt fremgår, hvad
den enkelte har ønsket og med angivelse af prioriteringer. Desuden skal materialet indeholde
en opgørelse over, hvor mange uger den enkelte har behov for, for at dette kan matche med
medarbejderens uddannelses- og beskæftigelsesstrategi. Også dette materiale skal udar-
bejdes og formuleres, så det kan læses og forstås af visitationsgruppens medlemmer, hvor
det som udgangspunkt ikke kan forventes, at alle kender de enkelte forløb. 

Information til dem, der har deltaget i kompetenceafklaringen
Det er vigtigt at få beskrevet og informeret om, hvilke kriterier visitationsgruppen har haft
for at udvælge de, der deltager i uddannelsesforløbet. Dette for at forsøge at undgå myter
og sladder vedrørende udvælgelsen af medarbejderne. 

Senest den dag, medarbejderne deltager i kompetenceafklaringen, skal de informeres om,
hvornår de kan forvente, at den endelige visitering er foretaget, og om hvornår de kan for-
vente af få besked på, om de er blevet optaget på uddannelsesforløbet. Deadline for tilba-
gemeldingen skal overholdes. 

Det kan anbefales, at der afholdes flere informationsmøder. Umiddelbart efter det første
møde i visitationsudvalget bør der afholdes et informationsmøde for dem, der ikke vil komme
i betragtning til uddannelsen. For dem, der måske kommer med, kan det anbefales, at de får
et brev herom. Når den sidste visitering er foretaget, indkaldes alle de medarbejdere, der har
fået afslag på at deltage, til et informationsmøde. 
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7. Visitation af medarbejderne

7.1 Formålet med visiteringen 
Formålet med en grundig visitering har været at sikre, at de, der deltog i uddannelsesforlø-
bene, var medarbejdere i den definerede målgruppe. 

7.2 Plan for visitering
Visitationen til projektet blev som tidligere nævnt foretaget af en visitationsgruppe bestå-
ende af repræsentanter fra ledelsen, medarbejdere og den faglige organisation.

Informationerne til visitationsgruppen 
Inden møderne i visitationsgruppen blev kompetenceafklaringsmaterialet for hver enkelt
medarbejder udleveret til gruppen. Materialet bestod af en A4-side med VUC's test og kon-
klusioner, samt medarbejdernes ønsker til almen og til faglig opkvalificering. 

7.3 De visiteredes baggrund og kompetencer

Sammensætning af medarbejdere 
I alt 40 medarbejdere blev visiteret til at deltage i de to undervisningsforløb. Holdene be-
stod udelukkende af mænd. Gennemsnitsalderen for medarbejderne var 47 år, heraf var 16
under 45, mens 24 af medarbejderne var over 45 år. Den yngste medarbejder var 39 år,
mens den ældste var 60 år. Medarbejderne havde generelt været ansat i deres job i en pe-
riode, der varierede fra 11 til 32 år med en gennemsnitlig ansættelsesperiode på 21 år.

Som beskrevet i afsnit 5.3 blev der gennemført en undersøgelse af medarbejdernes erfarin-
ger, baggrund og kompetencer. 38 ud af de 40 medarbejdere deltog i undersøgelsen.

Medarbejdernes skolebaggrund
Som det fremgår af figur 3, har alle 38 medarbejdere gennemført et grundskoleforløb, der
omfatter en 10. klasses eksamen eller derunder. I alt 15 medarbejdere har en 10. klasses
eksamen, mens 12 medarbejdere har en 9. klasses eksamen. Seks medarbejdere har gået i
skole i otte år, og tre har gået i skole i syv år eller derunder. En af medarbejderne har des-
uden en realeksamen, mens en anden har gået på handelsskole. Ingen af medarbejderne
har taget en uddannelse på gymnasium. 
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Figur 3. Medarbejderne fordelt på skoleuddannelse

Medarbejdernes erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
Af figur 4 fremgår det, at 17 medarbejdere ikke havde nogen uddannelse ud over folke-
skole, 17 havde gennemført en lærling/elevuddannelse, og to af medarbejderne havde en er-
hvervsuddannelse som henholdsvis driftsleder inden for landbrug og rørsmed. To af
medarbejderne har ikke besvaret spørgsmålet.

Figur 4. Medarbejderne fordelt på erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

Medarbejdernes arbejdsfunktioner varierede fra arbejde i bagagehallen til losning og last-
ning af fly, udskubning af fly, kørsel af fly, afisning, sikkerhed internt i lufthavnen mv. 

Som et led i deres arbejde har nogle af medarbejderne tidligere deltaget i faglig opkvalifi-
cering såvel internt som eksternt. Ligesom nogle har arbejdserfaring fra andre jobområder
i lufthavnen eller andre virksomheder. 
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7.4 Opsamling og anbefalinger 
En grundig visitation er væsentlig - og sådan har det også været i dette projekt. Trods dette
var erfaringen, at afrapporteringen til visitationsgruppen på de almene fag ikke var foreta-
get på en hensigtsmæssig måde. Tilbagemeldingen var nemlig ikke entydig i forhold til med-
arbejdernes niveauer og behov for undervisning i specielt faget dansk. Dette var bl.a. årsag
til, at enkelte medarbejdere var visiteret til et højere niveau end deres faktiske behov. Det
kan derfor anbefales enten:

•  at en ekstra underviser gennemgår testmaterialet
eller 
•  at teste medarbejderne igen i de enkelte fag ved første undervisningslektion. 

Formålet er at sikre, at underviseren kender afsættet for sin undervisning, og at medarbej-
derne får den undervisning, de har behov for, og at der evt. etableres dobbeltlærerdækning,
hvis der er behov for det. 

At gennemgå 96 kompetenceafklaringer er en stor og tidskrævende opgave, og det kan klart
anbefales, at en til to personer gennemgår afklaringerne for en grovsortering inden mødet
i visitationsgruppen. Dette bør foregå ud fra på forhånd aftalte kriterier i styre- og visita-
tionsgruppen, så det matcher intentionerne med projektet og opkvalificeringen. 

Efter første behandling i visitationsgruppen bør gruppens indstilling udsendes til medar-
bejdernes nærmeste leder og talsmand/tillidsrepræsentant til evt. endelig anbefaling eller
kommentering. Herefter sender disse deres anbefalinger retur til visitationsgruppen, der så
foretager den endelige visitering. Dette kræver, at der er en forholdsvis lang periode fra
selve visiteringen til påbegyndelse af uddannelsen. Fordelen er, at man sikrer, at det er de
rigtige, der deltager i uddannelsen. Ulempen kan være, at medarbejderne oplever vejen for
lang og mister interessen for uddannelsen. 
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8. Uddannelsesforløbene

8.1 Formål med uddannelsesforløbene
Formålet med gennemførelse af uddannelsesforløbene i projektet skal ses i lyset af projek-
tets overordnede mål, som har været at udvikle, beskrive og igangsætte en uddannelses-
model og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte
medarbejdere. 

8.2 Uddannelsesforløbenes struktur og indhold
I løbet af projektperioden har der været gennemført to uddannelsesforløb for i alt 2x20
medarbejdere fra SGS. Medarbejderne på hold 1 startede deres uddannelsesforløb i sep-
tember måned 2006. De sidste medarbejdere fra hold 1 afsluttede uddannelsesforløbet i
april måned 2007. Det andet forløb startede i slutningen af februar 2007, og de sidste med-
arbejdere afsluttede forløbet januar 2008. Forløbet for hold 2 har strakt sig over en væ-
sentligt længere periode end for hold 1. Dette skyldtes, at uddannelsesforløbet blev afbrudt
i perioden fra uge 23 til og med uge 35, hvor medarbejderne var tilbage i driften. Formålet
med at igangsætte hold 2 senere i projektforløbet har været et ønske om at kunne inddrage
og afprøve erfaringerne fra det første uddannelsesforløb. 

Begge uddannelsesforløb har bestået af et holdforløb i almen opkvalificering, som også om-
fattede et kortere kursus i virksomhedens hjemmeside, e-mailsystem og e-learningpro-
grammer. Desuden har der været gennemført et holdforløb i kurset "Ergonomi og
arbejdsmiljø", samt 'brush up'- kurset "Sikkerhed ved arbejde ved forplads og flyside". Med-
arbejderne har efterfølgende deltaget i et individuelt tilrettelagt forløb i faglig opkvalifice-
ring. 

Den almene opkvalificering af hold 1 varede 14 uger, og for hold 2 varede den 11 uger. I for-
bindelse med kompetenceafklaringen af hold 2 blev det vurderet, at holdets generelle al-
mene kompetencer var på så højt et niveau, at det ikke var nødvendigt med 14 ugers almen
opkvalificering.

Som det fremgår af skemaet i figur 5, har den almene opkvalificering af medarbejderne be-
stået af undervisning i engelsk, dansk, matematik og IT. Skemaet er fra undervisningsforlø-
bet på hold 2, hvor undervisningen har været delt op, så der hver dag blev undervist i to
forskellige fag.
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Figur 5. Skema for undervisningsforløbet på VUC hold 2

På hold 1 har undervisningen været delt op, så der i to af ugens dage blev undervist i ét fag,
mens der de resterende tre dage blev undervist i to forskellige fag i løbet af en dag. Da det
i forbindelse med evalueringen af den almene opkvalificering viste sig, at det var for hårdt
for medarbejderne at blive undervist en hel dag i et enkelt fag, blev dette ændret som vist
i undervisningsplanen for hold 2. 

Med afsæt i den individuelle kompetenceafklaring og test for ordblindhed blev det beslut-
tet, at fem af medarbejderne på hold 1 skulle have kompenserende læse-stavetræning(ord-
blindeundervisning)i stedet for nogle af dansktimerne. I disse lektioner er medarbejderne
blevet undervist i et særskilt lokale med en specialuddannet underviser. Der blev endvidere
etableret dobbeltlærerdækning i 2x2 timers særligt tilrettelagt undervisning i dansk gram-
matik til en gruppe bestående af de ordblinde og tre med anden etnisk baggrund.

På grund af den store spredning i medarbejdernes IT-kompetencer blev der for hold 1 etab-
leret dobbeltlærerdækning i IT i løbet af uddannelsens første tre uger for at hjælpe og støtte
de svageste medarbejdere. 

I forbindelse med den mundtlige evaluering den 15. september 2006 blev det aftalt at etab-
lere særskilt engelskundervisning med egen underviser for to af medarbejderne i tre lektio-
ner om ugen i ti uger. 

Hold 1 bestod af 20 medarbejdere, og derfor har der gennem hele forløbet været dobbelt-
lærerdækning i matematik og dansk. I matematikundervisningen er alle medarbejderne 
blevet undervist af to undervisere i det samme lokale. I danskundervisningen har medar-
bejderne været adskilt og har haft to forskellige undervisere. Det samme har været tilfæl-
det for hold 2.

I forbindelse med gennemførelse af hold 2 blev det besluttet at betale for dobbeltlærer-
dækning i nogle af engelsktimerne og i alle edb-timerne. Det var erfaringerne fra hold 1 her-
under den store spredning i medarbejdernes kvalifikationer, der lå til grund for beslutningen.
I edb-undervisningen har holdet været delt i to, hvor de blev undervist af to forskellige un-
dervisere. I engelskundervisningen har hold 2 ligeledes været delt i to hold med hver sin un-
derviser i fire ud af de 11 engelsktimer. I de resterende engelsktimer blev alle medarbejderne
undervist af den samme underviser.
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Med afsæt i den individuelle kompetenceafklaring og medarbejdernes kursusønsker blev
det besluttet, at nogle af medarbejderne skulle tilbydes individuel faglig opkvalificering på
TEC Landtransport, Københavns Tekniske Skole og i SGS Learning Center dog undtaget to jo-
brelaterede kurser, som var fastlagt for alle medarbejdere. Alle 40 medarbejdere har delta-
get i faglig opkvalificering. Der er dog forskel på, hvor meget og hvilken faglig
opkvalificering, de forskellige medarbejdere har deltaget i. De har selv kunnet ønske, hvilke
forløb de ville deltage i. 

Den samlede periode for den faglige opkvalificering for de 40 medarbejdere varierede fra to
til ni uger med en gennemsnitlig deltagelse på seks uger. Medarbejderne har gennemført en
uges lufthavnskursus i "Sikkerhed ved arbejde ved forplads og flyside", samt en uges kursus
i "Ergonomi og arbejdsmiljø". Den resterende del af den faglige opkvalificering har været
gennemført som et individuelt tilrettelagt forløb. Det har betydet, at medarbejderne gen-
nemførte de faglige kursusforløb, som de har ønsket. 

I alt 24 af medarbejderne på de to hold har gennemført forskellige AMU-kurser i SGS Le-
arning Center målrettet mod udførelse af funktioner i lufthavnen bl.a. "Afisning af fly",
("De-icing"), "Brokørsel" (betjening og manøvrering af broer), "Udskubning af fly" (Push
back") og "Lasteansvarlig ved lastning og losning af fly" ("Loadmaster"). Den resterende del
af den faglige opkvalificering, som har omfattet kørekort C (Godstransport) og kørekort D
Erhverv (Personbefordring), Kran E og Gaffeltruck-kursus har været gennemført på TEC 
Landtransport. Ergonomikurset blev gennemført i SGS' kursuslokaler med undervisere fra TEC
Landtransport. Endvidere har enkelte medarbejdere gennemført kurser på Københavns Tek-
niske Skole herunder "Grundlæggende vagtfunktionær" og kurset "Drift, vedligehold, fjern-
varme". 

8.3 Medarbejdernes forventninger til uddannelsesforløbene
Medarbejdernes begrundelser for at melde sig til projektet har varieret. Nogle af medar-
bejderne har valgt at tilmelde sig uddannelsen, fordi de havde et ønske om at forbedre deres
almene kvalifikationer på specifikke områder. Andre har haft et ønske om enten at forbedre
deres faglige kvalifikationer eller forbedre sig mere generelt.

Blandt de medarbejdere, som har haft et ønske om at forbedre deres almene kvalifikatio-
ner på specifikke områder, varierede begrundelserne i forhold til, hvilke fag de følte sig svage
i, og hvilke fag der specifikt havde deres interesse. Blandt medarbejderne på hold 1 har der
været flere ordblinde medarbejdere, som har ønsket at få hjælp til at blive bedre til at læse
eller skrive. Desuden har en del haft ønsker om at blive bedre til især IT og engelsk. 

Blandt de medarbejdere, som har haft et ønske om at forbedre sig generelt, havde flere af
dem et ønske om at få mulighed for at skifte jobfunktion. Det udtrykte en medarbejder så-
ledes: "For at dygtiggøre mig evt. med henblik på at få en anden arbejdsfunktion internt eller
eksternt". Desuden har en del af medarbejderne ønsket at deltage i uddannelsesforløbet for
at kunne hjælpe deres børn med skolearbejdet. En enkelt af medarbejderne havde valgt at
tilmelde sig uddannelsesforløbet for "at komme lidt væk fra det normale og for at lære noget".

Som det fremgår af figur 6, havde hovedparten af medarbejderne ingen betænkeligheder ved
at skulle deltage i projektet. 
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Figur 6. Havde du betænkeligheder ved at skulle deltage i projektet?

Kun fire af medarbejderne har haft betænkeligheder ved at tilmelde sig projektet. To af
medarbejderne har haft betænkeligheder ved at deltage, fordi de var ordblinde. Den ene af
disse skrev desuden, at han ikke kunne lide at gå i skole. De to øvrige medarbejdere be-
grundede deres betænkeligheder med henholdsvis tidspunktet for afholdelse af kurset, som
var anderledes end den daglige arbejdstid, og det at skulle sidde ned hele dagen, når man
var vant til at gå meget. 

Bortset fra to ud af de i alt 40 medarbejdere har alle været tilfredse med den uddannelses-
plan, de har fået udarbejdet. De to medarbejdere, som begge var fra hold 2, begrundede
deres utilfredshed med, at uddannelsesforløbet blev afbrudt fra uge 23 - 35, hvor medar-
bejderne skulle tilbage i driften. 

De resterende medarbejdere har primært været tilfredse med indholdet i deres uddannel-
sesplan, fordi indholdet modsvarede deres forventninger. Desuden gav flere af medarbej-
derne udtryk for, at de havde fået indfriet deres ønsker. 

Generelt forventede hovedparten af medarbejderne, at den almene del af uddannelsen kunne
være med til at gøre dem bedre til de almene fag. Nogle af medarbejderne forventede at
blive bedre til alle fag, mens andre havde mere specifikke ønsker om at forbedre sig i be-
stemte fag eller discipliner inden for faget.

Flere af medarbejderne har haft forventninger om, at den alment kvalificerende del af ud-
dannelsesforløbet kunne gøre dem bedre til f.eks. at begå sig på rejser, at søge oplysninger
på Internettet, skrive breve og udtrykke sig og til at hjælpe deres børn med skolearbejdet.
Nogle havde forventninger om, at den alment kvalificerende del af forløbet kunne medvirke
til at opnå større velvære, ro og personlig tilfredshed, ligesom tre af medarbejderne havde
forventninger om, at forløbet kunne give dem bedre selvværd. Nogle af de øvrige medar-
bejdere håbede, at det ville øge deres muligheder for at finde andet job og gøre dem i stand
til at gennemføre 9. klasse. En medarbejder skrev desuden, at uddannelsesforløbet ville give
ham mulighed for at "Prøve at have fri hver weekend. Det har jeg ikke prøvet siden sidst jeg
gik i skole". 

I forbindelse med deres deltagelse i det faglige uddannelsesforløb på TEC Landtransport
forventede medarbejderne primært at blive i stand til at erhverve de forskellige kørekort i
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henhold til deres uddannelsesplan. Nogle af medarbejderne forventede desuden at få nye
arbejdsredskaber eller blive bedre til at udføre arbejdet. 

Flere af medarbejderne havde en forventning om, at deres deltagelse i uddannelsesforløbet
på TEC Landtransport ville være med til at forbedre deres faglige kvalifikationer og dermed
give dem bedre mulighed for at få et andet arbejde i SGS. 

Medarbejdernes forventninger til uddannelsesforløbet stillede samtidig store krav til un-
dervisernes faglige, personlige og formidlingsmæssige kompetencer: "Jeg forventer at de er
gode", skrev en medarbejder, mens en anden forventede, at "de er bedre end mig". Andre
medarbejdere forventede, at underviserne ville tage højde for niveauet blandt dem som f.
eks., "at de tager højde for, at vi er lidt tunge", "at de kan forklare tingene, så de kan forstås"
eller "håber at niveauet på engelsk er, så jeg kan følge med". Nogle medarbejdere har i hø-
jere grad haft forventninger til den anvendte metode som f. eks. "at de er dygtige og tål-
modige" eller "at de kan lære fra sig", "at undervisningen er oplysende". 

Flere af medarbejderne forventede, at samarbejdet imellem dem ville blive godt. En af med-
arbejderne forventede desuden, at "alle er positive og åbne", mens en anden forventede, "at
medarbejderne hjælper hinanden". En af medarbejderne forventede, at det ville blive "hyg-
geligt", mens en anden forventede, at "det bliver sjovt, og ikke så stressende som i lufthavnen". 

"Følge med og være aktiv", "deltage", "arbejde målrettet", "være forberedt", "være åben", "at
møde frisk op og være positiv", "godt humør", "være positivt indstillet", "at følge undervis-
ningen positivt", "spørge", "at følge med", "Hjælpe de andre og lytte bedre" er egenskaber, som
medarbejderne ønskede at bidrage med under forløbet. 

Flere af medarbejderne har haft forskellige forslag til, hvad virksomheden kunne gøre for at
sikre, at medarbejderne fik et godt udbytte af uddannelsesforløbet. Nogle af medarbejderne
lagde vægt på, at det var vigtigt, at virksomheden ikke forlangte, at de skulle arbejde på hel-
ligdage midt i uddannelsesforløbet. En af medarbejderne mente i øvrigt, at det var vigtigt,
at de "får tid til at lave deres ting på skolen", mens en anden mente, at det var vigtigt, at virk-
somheden "hyrer nogle gode lærere, der kan lære mig noget". En af medarbejderne mente, at
det var vigtigt, at "virksomheden efterfølgende fortsætter med de gode tiltag", mens tre af
de øvrige medarbejdere mente, at det er vigtigt, at "virksomheden følger op når medarbej-
derne kommer tilbage ", og at de "bruger medarbejderne til det, de er gode til". 

Endelig mente nogle af medarbejderne, at virksomheden allerede havde gjort, hvad den
kunne for at sikre, at de fik et godt udbytte af uddannelsesforløbet.

8.4 Evaluering af uddannelsesforløbene
Evalueringen af uddannelsesforløbene for de to hold byggede dels på en spørgeskemaun-
dersøgelse2, som blev fulgt op med to fokusgruppeinterviews med medarbejdere fra hver af
de to uddann  elseshold, samt et fokusgruppeinterview med de gennemgående undervisere
fra VUC Erhverv, Vestegnen. 
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Evaluering af den almene opkvalificering 
Hovedparten af medarbejderne på de to hold mente, at den almene opkvalificering, som
blev gennemført af VUC Erhverv, Vestegnen, levede op til deres forventninger. Tilfredsheden
har dog været størst blandt medarbejderne på hold 2, hvilket kan skyldes, at der på baggrund
af erfaringerne fra hold 1 blev ændret flere ting i forbindelse med gennemførelse af hold 2. 

Størstedelen af medarbejderne på begge hold mente, at den almene del af uddannelsesfor-
løbet generelt havde styrket deres kvalifikationer. Umiddelbart efter forløbets afslutning
mente 15 af medarbejderne, at forløbet i høj grad havde styrket deres kvalifikationer, mens
17 af medarbejderne mente, at forløbet i nogen grad havde styrket deres kvalifikationer.
Seks af medarbejderne angav, at de kun i ringe grad mente, at forløbet generelt havde styr-
ket deres kvalifikationer. 

I forbindelse med den evaluering, som blev gennemført ved uddannelsesforløbets afslutning,
pegede flere af medarbejderne på, at de havde fået en større forståelse for de konkrete fag,
hvoraf især IT, matematik og engelsk blev nævnt. Som eksempler på, hvad de nye kvalifika-
tioner generelt kunne bruges til, nævnte medarbejderne bl.a.: "Satser på at finde et nyt job,
hvor jeg ikke skal slide min krop i stykker, enten inden for firmaet eller evt. udenfor", "Jeg kan
lave lektier med min søn nu, og vi diskuterer tingene sammen, samt at jeg skriver breve nu"
og "Til at udtrykke mig bedre".

Når de så tilbage på forløbet, mente medarbejderne både på hold 1 og 2 stadig, at de har
kunnet bruge deres nye viden. Flere af medarbejderne fremhævede især edbkurset som brug-
bart på arbejdspladsen. De gav bl.a. følgende eksempler: "Nu kan man finde ud af at skrive
en besked til folkene oppe på 3. sal. De er jo umulige at komme igennem til på telefon. Så kan
man sætte sig ned og skrive en e-mail til den person", "Før kunne man bare surfe på nettet.
Nu kan man gå ind i Word og bruge regneark ".
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Flere af medarbejderne fremhævede også det, de lærte i engelsk og i dansk som brugbart.
En af medarbejderne forklarede, at det han havde lært i engelsk, gjorde, at han kunne for-
klare sig mere deltaljeret, når han talte med kunderne. En anden medarbejder syntes, at
han var blevet mere modig, når han talte engelsk, og han turde derfor bedre at stå frem.
Nogle af medarbejderne fremhævede, at de var blevet bedre til at skrive, hvilket både kunne
bruges på jobbet, og når de f.eks. skulle skrive klagebreve eller festsange. Desuden styrkede
det selvtilliden for medarbejderne, at mange af dem var blevet bedre i stand til at hjælpe
deres børn med lektierne.

Samtidig mente hovedparten af medarbejderne umiddelbart efter afslutning af den almene
del af uddannelsesforløbet, at forløbet havde givet dem lyst til at deltage i mere uddannelse.
15 af medarbejderne mente, at de i høj grad havde fået lyst til at deltage i mere uddannelse,
mens 14 af medarbejderne i nogen grad havde fået lyst til at deltage i mere uddannelse. Otte
af medarbejderne mente, at forløbet kun i ringe grad havde givet dem lyst til at deltage i
mere uddannelse. 

Som eksempler på, hvilken uddannelse de kunne have lyst til at deltage i, nævnte en del af
medarbejderne edb-undervisning, mens sprogfagene og matematik, samt ordblindeunder-
visning blev nævnt af flere. Otte af medarbejderne har svaret, at forløbet i ringe grad havde
givet dem mere lyst til uddannelse, hvilket bl.a. blev begrundet med manglende interesse for
uddannelse. Flere af medarbejderne lagde desuden vægt på, at de var blevet mere op-
mærksomme på de uddannelsesmuligheder, som fandtes, hvilket en af medarbejderne ud-
trykte på følgende måde: 

"Det har åbnet flere døre for en selv. Du er ligesom kommet ind i systemet. Når du først er
inde i systemet, kender du vejene. Nu er jeg kommet ind og har mødt nogle mennesker, som
har forklaret mig lidt om systemet. Så begynder man ligesom at kigge lidt mere interesseret
på de foldere, der kommer ind ad døren i stedet for at smide dem ud. Man er blevet mere op-
mærksom på mulighederne".

Blandt medarbejderne fra hold 2 har der været lidt mere usikkerhed om, hvorvidt de har fået
mere lyst til uddannelse. Til gengæld var medarbejderne på begge hold enige om, at deres
selvtillid er blevet styrket. Det blev bl.a. udtrykt på følgende måde: 

"Generelt har det da styrket selvsikkerheden, at man ved bedre nu, hvor man står med de
kundskaber fra skolen end de der 35 år gamle papirer giver udtryk for ved en eventuel job-
samtale. Så ved man jo nu bedre med sig selv, hvad man kan, end at 'hælde' tilbage på nogle
35 år gamle papirer. Det giver en større selvsikkerhed", "Man har ligesom fundet ud af, at
man kan mere, end man egentlig går og tror", "Jeg har ikke fået lyst til mere uddannelse, men
jeg har fået mere selvtillid, så man kan prøve noget nyt. Prøve noget andet. Bare sådan ge-
nerelt, prøve noget andet. Nu har man flyttet kufferter i 25 år, så jeg synes godt nok lige, det
ikke er så sjovt, som det har været".

De mange forskellige forventninger til forløbet, som medarbejderne har haft, og som blev
gennemgået i afsnit 8.3, kunne tyde på, at deres motivation for de forskellige fag har været
meget forskellig. Da nogle af medarbejderne primært har valgt at deltage, fordi de gerne ville
deltage i den faglige opkvalificering, har nogle af dem ikke været så motiverede for alle
VUC- fag. Samtidig har de medarbejdere, som primært var interesserede i bestemte fag,
måske ikke helt kunnet se, hvad de skulle bruge de øvrige fag til. 
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Desuden har der været forholdsvis store niveauforskelle blandt en del af medarbejderne,
hvilket primært skyldtes, at de kunne være udvalgt til at deltage i projektet, fordi de havde
behov for at blive opkvalificeret i nogle af fagene. Samtidig kunne de dog være forholds-
vist højt kvalificerede i andre fag til forskel fra nogle af deres øvrige kollegaer. 

Mens medarbejderne på hold 1mente, at de store niveauforskelle blandt medarbejderne havde
været et problem, mente medarbejderne på hold 2, at forløbet generelt havde fungeret godt,
selvom de havde været på forskellige niveauer. Dette har bl.a. skyldtes, at underviserne har
været gode til at tilrettelægge undervisningen, så den tog højde for niveauforskellene blandt
medarbejderne. Samtidig har det været muligt at købe dobbeltlærerdækning i flere af fa-
gene, så man kunne tage højde for de niveauforskelle, der var. Underviserne mente derimod,
at de store niveauforskelle gjorde det sværere for de medarbejdere, der havde det svært i
forvejen. Både medarbejderne på hold 2 og underviserne var enige om, at netop dobbeltlæ-
rerdækningen i matematik, har fungeret rigtig godt. De mente dog ikke, at dette ville kunne
fungere i sprogfagene, hvor niveauforskellene i højere grad kræver forskellige undervis-
ningsformer. I sprogfagene var holdene derfor opdelt i hold alt efter niveau. Modellen kræ-
ver dog, at undervisningen bliver placeret et sted, hvor der er lokaler nok til at opdele holdene,
hvilket var en erfaring der blev gjort i forbindelse med gennemførelse af hold 1. 

Medarbejderne har været glade for og tilfredse med den almene opkvalificering, og de gav
udtryk for, at de havde fået meget ud af undervisningen. De fortalte, at uddannelsesforlø-
bet både havde været sjovt og lærerigt, og at de indbyrdes havde et rigtig godt sammen-
hold. De fik genopfrisket gamle kvalifikationer og erhvervet nye kvalifikationer, som de kunne
bruge i faglige og private sammenhænge.
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Medarbejderne havde en høj mødedisciplin og stillede høje krav til undervisningen på VUC
Erhverv, Vestegnen. Det har krævet en del forberedelse fra undervisernes side. Således har
underviserne skullet være mere bevidste om at udvælge materiale og sammensætte under-
visningen, så det harmonerede med medarbejdernes ønsker og behov. Nogle af medarbej-
derne har indimellem syntes, at noget af undervisningen har manglet struktur. Især på hold
1 har medarbejderne efterlyst en undervisningsplan og nogle bøger, så de på den måde
kunne få et bedre overblik over, hvad de skulle nå igennem. Samtidig har medarbejderne
været meget opmærksomme på, at undervisningen var relevant. Flere af medarbejderne har
derfor foreslået, at man inddrog relevante temaer fra arbejdspladsen i forbindelse med un-
dervisningen. Som minimum bør man nok som underviser overveje, hvilke interesser med-
arbejderne har, når man udvælger undervisningsmaterialer. 

Nogle af underviserne på VUC har skullet vænne sig til, at det har været meget anderledes
at undervise hold med primært danske medarbejdere i forhold til at undervise hold, som
primært består af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Medarbejderne har derfor
været kritiske overfor noget af den danskundervisning, de har modtaget, da den i for høj grad
har været målrettet tosprogede, der skulle lære at tale dansk. 

Samtidig har det været problematisk, at de ordblinde medarbejdere og medarbejderne med
anden etnisk baggrund især i starten af forløbet for hold 1 blev undervist sammen, da disse
to grupper havde meget forskellige behov.

Evaluering af den faglige opkvalificering
Hovedparten af medarbejderne mente ligeledes, at den faglige opkvalificering havde øget
deres kompetencer. Dette gjaldt både den del af den faglige opkvalificering, der blev gen-
nemført i SGS Learning Center og den del, der blev gennemført på TEC Landtransport.
Selvom flere af medarbejderne gav udtryk for, at det ikke var alle de nye kvalifikationer, der
umiddelbart kunne omsættes og bruges i det daglige arbejde, har også den faglige opkva-
lificering været med til at give medarbejderne en større tryghed. Dette udtrykte to af med-
arbejderne således: "Buskortet har givet mig en 'backup-følelse' forstået på den måde, at
hvis håndledet eller ryggen ryger, har jeg en mulighed for at søge over i en anden afdeling",
"Kørekortet ligger godt i baglommen, men jeg har ikke nogen planer om at bruge det".

Flere af medarbejderne mente desuden, at kurset "Sikkerhed ved arbejde ved forplads og fly-
side" havde været brugbart i forhold til det daglige arbejde. Desuden har flere af kurserne
på SGS Learning Center været med til at opfriske kompetencerne i forhold til det daglige ar-
bejde. En af de medarbejdere, der til daglig arbejdede som lasteansvarlig (loadmaster), og
som efter 30 år fik opfrisket kurset, udtrykte det på følgende måde: "Det var fedt at prøve
forfra igen. Jeg var på det for 30 år siden, og der er sket en udvikling på de 30 år, der var til at
tage og føle på. Jeg var totalt chokeret! Der var stor forskel. Det var lige som om, jeg aldrig
havde været loadmaster før. Jeg fik en masse ting at vide, jeg ikke vidste i forvejen."

Også "Check in"- kurset i Passagerservice har været med til at styrke medarbejdernes selv-
tillid og tro på, at de kunne varetage andre jobfunktioner, hvilket en af medarbejderne gav
udtryk for således: 

"Jeg tog' Check in'- kurset for bare lige at finde ud af, hvad der foregår på den anden side. Om
det var noget, jeg kunne finde ud af, og om det var noget, jeg kunne magte. Nu har jeg jo gået
her i 25 år, så man bliver en lille smule låst, og man kunne tænke sig en masse ting. Men så
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snart man træder ud af døren, bliver man bange, for uh nej, lad mig komme tilbage igen, for
det her, det kender jeg. Så nu skulle jeg lige derover i 14 dage med en dame, der holdt mig i
hånden. Og så viser det sig, at det bare er lige til at gå til."

'Check in'-kurset i Passagerservice har givet flere af medarbejderne lyst til at skifte job og
også kvalificeret dem til at varetage jobbet i afdelingen. Flere af medarbejderne mente dog,
at strukturer inden for firmaet stillede sig hindrende i vejen. Et skift til Passagerservice in-
debar f.eks. et krav om, at medarbejderne skulle skifte fagforening og i begyndelsen gå ned
på halv tid og fungere som vikarer. Dette virkede som en økonomisk barriere på nogle af
medarbejdernes lyst til at skifte afdeling. 

Generelt har medarbejderne været tilfredse med kursusforløbene på TEC Landtransport. De
har dog ikke været helt tilfredse med de informationer, de har fået inden opstart af kurset
"Ergonomi og arbejdsmiljø" og de individuelle kurser. Informationen om nogle af uddan-
nelserne på TEC Landtransport har været vildledende, idet det ikke har fremgået, at en stor
del af indholdet på kurserne var selvstudium, hvor medarbejderne skulle være i stand til at
anvende IT. 

Desuden har der blandt medarbejderne været utilfredshed med dele af kurset "Ergonomi og
arbejdsmiljø". I forbindelse med evalueringen fortalte medarbejderne, at de ofte fandt deres
egne arbejdsstillinger og metoder, som tog hensyn til deres 'handicaps' dvs. arbejdsskader
og fysiske svagheder. Nogle af medarbejderne mente derfor, det var uhensigtsmæssigt at af-
holde et ergonomikursus, som satte én bestemt standard for løfteteknikker for alle baga-
geportørerne. Medarbejderne foreslog, at ergonomi-underviserne kunne prøve at laste et fly
for derigennem at få indblik i bagageportørernes arbejdsforhold og eventuelt prøve at finde
relevante arbejdsstillinger at videreformidle. Medarbejderne var enige om, at kurset ville
have været mere relevant som introduktion til et ansættelsesforhold i SGS.

I forbindelse med kørekort-kurserne mente nogle af medarbejderne, at den praktiske un-
dervisning havde hjulpet dem til at forstå teorien. I forhold til kørekort C-kurset har hold 1
været noget utilfreds med brug af skiftende lærere og dårligt materiel. Til gengæld har der
blandt medarbejderne på hold 2 været tilfredshed med kørekort C-kurset. Medarbejderne har
især været tilfredse med det samlede forløb, med lærerens undervisning, samarbejdet med
læreren og imellem medarbejderne, undervisningsmaterialer og lokaler. Alle har desuden
været godt tilfredse med informationen om kurset. Til gengæld har tilfredsheden med de til-
sendte informationer og med betjeningen i kursistadministrationen været noget mindre ud-
præget.

Der har været en forholdsvis stor utilfredshed med kørekort D Erhverv-kurset. En stor del af
medarbejderne mente ikke, at de var blevet informeret om kursets indhold ved kursets start.
Desuden mente de, at kursusbeskrivelsen ikke passede til kursets faktiske indhold. Da en stor
del af kurset var lagt an på selvstudium, savnede medarbejderne i høj grad undervisning og
vejledning fra den pågældende lærer. Flere af medarbejderne har generelt været utilfredse
med enkelte kørerlæreres måde at tale til dem på. Desuden gav medarbejderne udtryk for, at
deres primære undervisningsmedie - computerne - ikke fungerede optimalt; de gik ned, de
var langsomme og hakkende, og i øvrigt var mange af busserne gamle og nedslidte. 

Medarbejderne har generelt været tilfredse med kurserne i SGS Learning Center, og hoved-
parten af medarbejderne mente, at kurserne i høj grad gav dem mod til at arbejde inden for
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andre områder. Samtidig følte mange af medarbejderne, at de havde fået en større selvtil-
lid og en tro på, at de kunne varetage andre jobfunktioner. 

8.5 Erhvervede kompetencer
Der blev opnået meget flotte resultater i de almene fag, selvom det ikke har været projek-
tets primære mål, at så mange som muligt gik til eksamen. Derimod har det været målet,
at medarbejderne, som ikke har gået i skole i mange år, fik genopfrisket deres almene kva-
lifikationer og erhvervet nye faglige kvalifikationer for således at få styrket deres kompe-
tencer og fremtidige jobmuligheder. 

I alt 27 medarbejdere gik til eksamen i engelsk på 9. klasses niveau og opnåede et gen-
nemsnit på over 9. 25 % af medarbejderne, dvs. 10, bestod en 9. klasses eksamen i dansk
med et gennemsnit på 7 i skriftlig dansk og 9,6 i mundtlig dansk. 75 % af medarbejderne,
dvs. 30, bestod edb-eksamen i informatik med et gennemsnit på 9. Derudover valgte mange
af medarbejderne at gå til andre eksamener og bestod fagene i dansk på AVU-niveau og FVU
fra niveau 1 til 4, samt matematik på AVU- og FVU-niveau. 

De gode resultater har formentlig været årsag til, at langt de fleste af medarbejderne nem-
mere kom igennem deres faglige opkvalificering og med flotte resultater. Ud af de 40 med-
arbejdere har 35 gennemført samtlige faglige kurser, de var tilmeldte. En stoppede på
Kørekort D-erhverv undervejs i uddannelsesforløbet pga. manglende daglig kørselsrutine.
To valgte ikke at fortsætte, idet fornyede teori- og køreprøver skulle tages efter endt kur-
susforløb, og en gik ikke til certifikatprøve på Kran E. 

Nedenfor er resultatet i forhold til beståelse af de faglige kurser på uddannelsen. Indhold i
og model for uddannelsen er beskrevet under afsnit 8.2.

Figur 7. Effekt af faglige kurser
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Kursustitel Antal medarbejdere Antal beståede

Ergonomi og arbejdsmiljø 37 37

Sikkerhed ved arbejde ved forplads og flyside 40 40

Automat, assistance, check-in 17 17

Manøvrering af specialkøretøjer, Lufthavns logistik 2 2

Udskubning af fly (Push back) 4 4

Afisning af fly (De-icing) 6 6

Betjening og manøvrering af broer 4 4

Lasteansvarlig (Loadmaster) 3 3

Grundlæggende Vagtfunktionær 2 2

Drift, vedligehold, fjernvarme 1 1

Gaffeltruck 14 12

Kran D Certifikat 1 1

Kran E Certifikat 1 0

Kørekort C 7 7

Kørekort D Erhverv 18 15



8.6 Opsamling og anbefalinger
Medarbejderne har generelt været tilfredse med deres deltagelse i uddannelsesforløbene,
både i forhold til den almene og den faglige opkvalificering. Hovedparten af medarbejderne
mente, at uddannelsesforløbet har øget deres kvalifikationer. Desuden har en del af med-
arbejderne fået mere lyst til at deltage i uddannelse, samtidig med at deres viden om ud-
dannelsessystemet er blevet øget. En del af medarbejderne har fået en større selvtillid og
tro på, at de kunne varetage andre jobfunktioner, ligesom nogle af medarbejderne har fået
mere viden om nogle af de andre jobfunktioner i SGS. 

De mange forskellige forventninger til forløbet, som medarbejderne har haft, og som blev
gennemgået i starten af dette kapitel, har vist, at medarbejdernes motivation for de for-
skellige fag har været meget forskellig. Da nogle af medarbejderne primært har valgt at
deltage, fordi de gerne ville deltage i den faglige opkvalificering, har andre af medarbejderne
ikke været lige motiverede for alle VUC fagene. Samtidig har de medarbejdere, som primært
var interesserede i bestemte fag, måske ikke helt kunnet se, hvad de skulle bruge de øvrige
fag til. 

I dette projekt valgte vi, at alle medarbejderne skulle følge de samme fag i den almene kva-
lificering, da vi mente, at det var vigtigt at skabe et socialt netværk og et sammenhold
blandt medarbejderne. Til gengæld har det betydet, at nogle af medarbejderne er blevet un-
dervist i nogle fag, som de ikke har været så interesserede i. Dette har i nogle tilfælde givet
lidt uro i timerne. Samtidig gik nogle af medarbejderne glip af flere timers undervisning i
de fag, de mente, var vigtige. Hvis man vælger en model, hvor uddannelsen alene tilrette-
lægges i forhold til medarbejdernes ønsker og behov, vil det være svært at sammensætte et
helt virksomhedshold. Man skal derfor være opmærksom på, at man til gengæld fravælger
det at skabe et socialt sammenhold blandt medarbejderne, hvilket er en af de ting, som
medarbejderne har vægtet højt i deres evaluering af uddannelsesforløbet. 

Brugen af ovennævnte metode til sammensætning af uddannelsesholdet har samtidig
betydet, at der har været forholdsvis store niveauforskelle blandt medarbejderne i de for-
skellige fag. Dette gav en del problemer i forbindelse med gennemførelse af den almene
opkvalificering for hold 1. Til gengæld mente medarbejderne på hold 2, at det havde fun-
geret fint trods niveauforskellene på holdet. Dette skyldtes til dels, at underviserne var ble-
vet bedre til at tilrettelægge undervisningen differentieret og tage højde for
niveauforskellene. Samtidig blev det i forbindelse med gennemførelsen af hold 2 i højere
grad prioriteret at opdele holdene og købe dobbeltlærerdækning. Underviserne mente
dog, at de store niveauforskelle gjorde det sværere for de medarbejdere, der havde det
svært i forvejen. I forbindelse med gennemførelse af lignende forløb bør man forsøge at
sammensætte holdene, så der ikke er for stor spredning i medarbejdernes niveauer i de
enkelte fag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør man sikre sig, at der er en økonomi, der
tillader, at man indkøber dobbeltlærerdækning i nogle af fagene. Desuden bør man sikre
sig, at undervisningsstedet har et tilstrækkeligt antal lokaler, så det kan lade sig gøre at
dele holdene op.

Medarbejderne har været glade for og tilfredse med den almene opkvalificering, og de har
fået meget ud af undervisningen. De har fået genopfrisket gamle kvalifikationer og 
erhvervet nye kvalifikationer, som de kunne bruge i faglige og private sammenhænge. Sam-
tidig har medarbejderne stillet høje krav til undervisernes kvalifikationer og til relevansen
af undervisningen. I forbindelse med gennemførelse af uddannelsesforløb for virksom-

49U D D A N N E L S E  I  B A G A G E N

Tilfredshed 
med uddannelsen

Forskellige forventninger

Sammensætning af hold

Niveauforskelle

Høje krav til underviserne



hedshold bør man sikre sig, at underviserne har mulighed for at forberede sig, så de i sær-
lig grad kan tilrettelægge undervisningen, så den er målrettet målgruppens behov, og 
så de udvalgte temaer er relevante i forhold til medarbejdernes erfaringer og interesser. I
det omfang det kan lade sig gøre, bør man som underviser inddrage medarbejderne i valg
af undervisningstemaer og emner. Desuden bør underviserne deltage i et praktikophold
eller som minimum besøge virksomheden, så de på forhånd har et kendskab til medarbej-
dernes arbejdsområde. På denne måde bliver de i stand til at målrette undervisningen spe-
cifikt mod virksomhedens behov og inddrage relevante temaer fra medarbejdernes
dagligdag. 

Som VUC-underviser i dansk bør man være opmærksom på, at der er stor forskel på at un-
dervise hold med tosprogede medarbejdere og hold, som primært består af danske medar-
bejdere med et lavt kvalifikationsniveau. Samtidig bør man være opmærksom på, at
ordblinde medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund har meget forskellige
behov og derfor bør opdeles og undervises særskilt.

Hovedparten af medarbejderne mente, at den faglige opkvalificering havde øget deres kom-
petencer. Dette gjaldt både den del af den faglige opkvalificering, der blev gennemført i
SGS Learning Center og den del, der blev gennemført på TEC Landtransport. Selvom flere af
medarbejderne gav udtryk for, at det ikke var alle de nye kvalifikationer, der umiddelbart
kunne omsættes og bruges i det daglige arbejde, har også den faglige opkvalificering været
med til at give medarbejderne en større selvtillid og tryghed. Dette skyldtes primært, at
medarbejderne fik øget deres kompetencer, så de i højere grad vil have mulighed for at
skifte jobfunktion, hvis det skulle blive nødvendigt.

Flere af medarbejderne mente dog, at de informationer, de fik inden opstart af uddannel-
sesforløbene på TEC Landtransport, var mangelfulde og misvisende. Desuden har flere af
kursusbeskrivelserne ikke svaret til kursets faktiske indhold. Dette bør man være opmærk-
som på, og samtidig bør uddannelsesstedet sikre sig, at informationsmaterialerne er opda-
terede og indeholder relevante oplysninger om forløbenes indhold og kravene til
medarbejderne. Det bør således fremgå, hvis større dele af kurset er tilrettelagt som selv-
studium, der kræver, at man er i stand til at anvende IT. Det bør ligeledes fremgå, hvis et kur-
sus kræver, at man på forhånd har erfaring indenfor dette område. 

Medarbejderne foreslog, at ergonomiunderviserne kunne prøve at laste et fly for derigen-
nem at få indblik i bagageportørernes arbejdsforhold og eventuelt prøve at finde relevante
arbejdsstillinger at videreformidle. Kurset "Ergonomi og arbejdsmiljø" ville have været mere
relevant som introduktion til et ansættelsesforhold i SGS, ifølge nogle af medarbejderne.

Medarbejderne har været tilfredse med kurserne i SGS Learning Center, og hovedparten
mente, at kurserne i høj grad har givet dem mod på at arbejde indenfor andre områder.
Samtidig følte mange, at de havde fået større selvtillid og en tro på at de kunne varetage
andre jobfunktioner. Hvis der generelt skulle skabes en større fleksibilitet i virksomheden med
hensyn til, at medarbejderne skulle kunne varetage forskellige jobfunktioner, var det vigtigt
at være opmærksom på, at jobskifte på tværs af afdelingerne i virksomheden f.eks. medførte
krav om, at de skulle skifte fagforening, at de i begyndelsen skulle gå ned på halv og fun-
gere som vikarer, hvilket virkede som en barriere i forhold til nogle af medarbejdernes lyst
til at skifte afdeling. 
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Flere af medarbejderne mente desuden, at det var vigtigt, at virksomheden i forbindelse
med gennemførelse af lignende uddannelsesforløb, kunne være med til at sikre, at medar-
bejderne fik et godt udbytte af forløbet. I den forbindelse pegede medarbejderne bl.a. på,
at virksomheden kunne give medarbejderne fri på helligdage, som faldt midt i forløbet, at
de sørgede for at bruge undervisere med de rette kvalifikationer, og at de efterfølgende sik-
rede sig, at medarbejderne kom til at bruge deres nye kvalifikationer i det omfang, det kunne
lade sig gøre. 
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9. IT-baseret uddannelses -
planlægningsredskab 

9.1 Formålet med et IT-baseret 
uddannelsesplanlægningsredskab
Som en del af projektet skulle der udarbejdes et IT-baseret uddannelsesprogram, som skulle
kunne anvendes til systematisk uddannelsesplanlægning. 

9.2 Indhold
Det blev besluttet at udvikle databasen efter afprøvning af flere eksisterende programmer.
Enten havde databaserne ikke de faciliteter, som vi ønskede, var for komplicerede, for dyre,
eller også var der ikke adgang til roden af systemet, så der kunne foretages ændringer eller
videreudvikling af programmet. Det blev derfor besluttet i styregruppen at få udviklet en da-
tabase baseret på Microsofts databasesystem "Access". For at få dne optimale udnyttelse
af programmet, anbefales det at bruge Office 2007.

Der er til programmet udarbejdet en enkel brugervejledning, der beskriver opbygning af da-
tabasen, og hvordan man indtaster de forskellige informationer og data. Brugermanualen
er baseret på Access 2007. Har man en ældre version af Office, kan man ikke bruge alle de
funktioner, der er beskrevet i manualen.
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Programmet kan bruges til at give et overblik over virksomhedens nuværende og fremtidige
kvalifikationskrav og fremtidige jobprofiler m.v. Overblikket kan være med til at igangsætte
uddannelsesstrategier såvel for den enkelte medarbejder som grupper af medarbejdere og
dermed anvendes til systematisk uddannelsesplanlægning.

9.3 Fordele og ulemper
Fordelen ved programmet er, at det bygger på et kendt IT-program, som mange brugere har
adgang til, og som alle har mulighed for at komme på kursus i. Programmet er åbent, og de,
som ønsker det, kan videreudvikle programmet, lægge forskellige informationer ind, som
kan samkøres m.v. 

En af ulemperne er, at oplysningerne i databasen skal opdateres og vedligeholdes, ellers
mister databasen hurtigt sin værdi. En anden ulempe er, at det tager lang tid at taste data
ind. En tredje ulempe kan være, at hvis man skal ændre stamdata, kræver det, at man har
et større kendskab til databaser. 

Programmet er gratis og kan fås ved henvendelse til FIC eller downloades på FIC's eller pro-
jektets hjemmeside. 
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10. Information og formidling 
af erfaringer

10.1 Formål med formidling af projektets aktiviteter
Som en del af projektets samlede aktiviteter blev det besluttet at udarbejde en informa-
tionsstrategi.

Informationsstrategien skulle sikre, at projektets løbende erfaringer blev formidlet til en
bred kreds af medarbejdere og aktører såvel internt i virksomheden som eksternt. Strategien
skulle samtidig fungere som grundlag for gennemførelse af informations-aktiviteterne i
projektet, og den skulle dermed sikre en målrettet kommunikationsindsats. 

Informationsgruppen har sørget for løbende koordinering af aktiviteterne i informations-
strategien. Informationsgruppen bestod som tidligere nævnt af en repræsentant fra hhv.
SGS, "Ekspeditionsarbejdernes Klub" og FIC.

Den samlede informationsstrategi har været opdelt i to områder, som omfattede henholds-
vis den interne og den eksterne informationsindsats i projektet.

Den interne informationsindsats i projektet har været rettet mod projektmedarbejdere og
øvrige medarbejdere i SGS. Den har omfattet informationsmøder i forbindelse med visite-
ringen, løbende informationer til medarbejdere i form af artikler i personalebladet 'On
Ground', samt artikler i klubbladet og fagforeningsbladet og afholdelse af et seminar i slut-
ningen af projektperioden.

Den eksterne informationsindsats har været målrettet mod omverdenen og har derfor om-
fattet udarbejdelse af projektrapport, samt pressemeddelelser til brug for udarbejdelse af ar-
tikler i aviser og diverse fagblade. Desuden er der løbende blevet informeret om projektet
på projektets hjemmeside. 

10.2 Projektets interne formidlingsindsats
Da formålet med den interne formidling primært har været at sikre, at projektets aktører,
samt øvrige ansatte i virksomheden blev informeret om projektets indhold, proces og re-
sultater, blev det besluttet primært at koncentrere den interne formidling omkring projek-
tets hovedaktiviteter. Desuden blev det i starten af projektperioden besluttet, at det løbende
skulle overvejes, hvorvidt nogle af artiklerne målrettet mod ekstern formidling kunne tilrettes
og bruges i den interne formidling til projektets aktører. 

Som opstart på projektet blev der udarbejdet en særudgave af "Ekspeditionsarbejdernes
Klubblad". Klubbladet blev udleveret til de ca. 1100 medlemmer af klubben. Særnumme-
ret var formentlig årsag til, at flere af medlemmerne har givet udtryk for, at de blev godt
informeret om projektet. I forbindelse med evalueringen gav medarbejderne udtryk for:
"God information", "God info fra 3F i lufthavnen" og "Godt oplæg før projektet". Andre
mente dog, at der manglede noget om selve indholdet i uddannelsen: "Der manglede lidt
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om, hvordan selve uddannelsen ville forløbe", "Kunne godt have tænkt mig at kende opta-
gelseskriterierne". 

I løbet af projektperioden er der blevet udarbejdet en række artikler om projektets aktivite-
ter til henholdsvis personalebladet i SGS 'On ground', SGS-portalen og til ekspeditionsar-
bejdernes klubblad. 

Artiklerne til 'On ground' og SGS-portalen har fungeret som en mere overordnet oriente-
ring om projektet. Artiklerne har været målrettet, så de kunne have generel interesse for
medarbejdere og ledere i virksomheden. Artiklerne har haft fokus på formålet med gen-
nemførelse af uddannelsesforløbene og resultaterne. Desuden har det været et gennemgå-
ende tema for artiklerne at informere om, hvorfor det er vigtigt at deltage i uddannelse for
dermed at motivere såvel nogle af de øvrige medarbejdere som virksomheden og fagfor-
eningens ledere til at prioritere fremtidige uddannelsesaktiviteter. 

Der er fortløbende blevet udarbejdet information til klubbladet om især uddannelsesforlø-
bene i projektet. Informationen bestod i en kortere orientering om de løbende aktiviteter,
beslutninger og resultater primært målrettet mod medarbejderne og deres nærmeste kol-
legaer i SGS. 

10.3 Formidling af projektets erfaringer
Formålet med den eksterne formidlingsdel i projektet var primært at fortælle om projektets
mål og resultater. Sekundært skulle den eksterne information bidrage til at sætte fokus på
fastholdelse af ikke-faglærte medarbejdere i forbindelse med f.eks. debatten om fastholdelse
af ældre medarbejdere på arbejdspladsen og i forbindelse med debatten om fastholdelse af
medarbejdere i forbindelse med omstrukturering og indførelse af ny teknologi. 

Den primære målgruppe for den eksterne information har været virksomheder, fag- og bran-
cheforeninger, uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Som et led i den eksterne formidling er der udarbejdet en række pressemeddelelser om pro-
jektets erfaringer og resultater. I pressemeddelelserne har der været fokuseret på perspek-
tiver for projektet, samt formidling af resultaterne af uddannelsesforløbene. Fælles for
pressemeddelelserne var, at de lagde vægt på de positive erfaringer og gode anbefalinger
omkring uddannelse af ikke-faglærte. Samtidig blev der lagt vægt på fortælling af person-
lige historier, der kunne give indblik i medarbejdernes situation og deres oplevelse af vilkå-
rene på arbejdsmarkedet.

På baggrund af pressemeddelelserne blev projektets erfaringer og resultater omtalt i artikler
i lokale medier. Desuden har projektets aktiviteter og erfaringer været omtalt i 'Fagbladet' ud-
givet af 3F, på 3F's hjemmeside, på 3F Kastrup og Omegns hjemmeside og medlemsblad. I for-
bindelse med 3F's ordinære kongres september 2007 blev der udarbejdet en større pjece om
projektet. Pjecen blev udsendt til samtlige 3F- afdelinger og udleveret til de kongresdelege-
rede. Pjecen blev endvidere udsendt til 220 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i 3F Kastrup
og Omegn, samt til andre interessenter gennem styregruppens medlemmer. 

Projektleder og styregruppens medlemmer har endvidere orienteret om projektet på møder,
seminarer og konferencer, hvor de både har deltaget som oplægsholdere og debattører. 
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På projektets hjemmeside er der jævnligt blevet indlagt nyheder og information om pro-
jektet. Hjemmesiden indeholdt en beskrivelse af projektets organisering, indhold og aktivi-
teter, samt uddannelsesplanen for projektet. 

Projektets resultater og erfaringer er blevet offentliggjort og udleveret til nøgleaktører og
en bred kreds af interessenter heriblandt medarbejderne i SGS, arbejdsmarkedets parter,
brancheudvalg og samarbejdspartnere inden for branchen, samarbejdspartnere i de nordi-
ske lande, udvalgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner, samt politikere og menings-
dannere, der specifikt arbejder på det uddannelsespolitiske felt med opkvalificering af
kortuddannede og ikke-faglærte. 

10.4 Udarbejdelse af DVD

DVD'en som en del af rapporten
Som en del af denne rapport blev der udarbejdet en DVD med fortællinger af personer, som
deltog i projektet. DVD'en er vedlagt bagerst i rapporten som indstik. 

DVD'en består af ti videoklip med repræsentanter fra hver af de centrale aktører, som har
været aktivt involveret i projektet, det vil sige: 
•  Medarbejderne
•  VUC og TEC Landtransport
•  SGS, "Ekspeditionsarbejderes Klub" og 3F Kastrup 

og Omegn

I videoklippene fortæller den enkelte deltager om sine erfa-
ringer og oplevelser med projektet. Der var udarbejdet en
interviewguide med relevante temaer og spørgsmål, som
den enkelte kunne bruge som inspiration og pejlemærker i
sin fortælling. Udover videoklippene indeholder DVD'en et
menupunkt med en tekst, som opsummerer anbefalingerne
fra denne rapport og fra de ti fortællinger. 

DVD'en blev udviklet med henblik på at fungere som et
visuelt supplement til denne rapport. Mens rapporten formid-
lede fakta og resultater, formidlede DVD'en medarbejdernes subjektive erfaringer fra pro-
jektet: Hvorfor gik de f.eks. med i projektet? Hvad lærte de? Og hvilke anbefalinger kunne
de give andre? Formålet med DVD'en lå således i direkte forlængelse af projektets overord-
nede formål nemlig at videregive anbefalinger for god praksis for opkvalificering af ikke-fag-
lærte medarbejdere. Budskabet er, at uddannelse kan betale sig - både for virksomheden, for
fagforeningen og for de medarbejdere, som modtager uddannelse. 

DVD'en er blevet distribueret via denne afsluttende rapport og via Internettet. De ti inter-
views, samt menupunktet 'Anbefalinger' er blevet lagt ud enkeltvis til download, således
at brugerne kan downloade netop det indhold, der har relevans for dem. Indholdet er til-
gængeligt fra projektets hjemmeside på adressen www.uddannelsesbagagen.dk.socialfon-
den.net og fra FIC's hjemmeside www.fic.dk.
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Ordliste

AVU
Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et
grundlæggende niveau. 

Bagageportør 
En bagageportør laster og losser bagage til og fra fly.

”Brokørsel” (Kursus)
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at udføre bro- og standpladsklarering,
inden flyet ankommer. Arbejdet omfatter også manuel og automatisk tilkørsel til fly - og fra-
kørsel fra fly - af passagerbroer. Endelig lærer deltagerne at fastgøre og sikre passagerbroer
på fly, give klarmelding til kabinen, udføre nødstop, samt foretage dagligt eftersyn af pas-
sagerbroer. 

Crew-car
Crew-car betyder bustransport af flybesætninger.

”Afisning af fly”(De-icing) (kursus)
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at foretage anti-isning (anti-icing) og
afisning (de-icing) af fly. 

FVU
FVU står for forberedende voksenundervisning. Formålet med FVU er at give voksne mulig-
hed for at forbedre og supplere deres grundlæggende almene færdigheder. Fagene er op-
delt i trin (FVU 1, FVU 2, FVU 3, AVU 1 m.v.) og afsluttes med et niveau svarende til almen
voksenuddannelse trin 1. 

KE
KE betegner det store jobområde i lufthavnen, som omhandler passagerservicen.

KP
KP er den del af passagerservicen, som omfatter check in. 

”Lasteansvarlig ved flyafgang” (Loadmaster) (kursus) 
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at udføre de arbejdsopgaver, som knyt-
ter sig til funktionen som lasteansvarlig herunder at foretage korrekt op - og afrigning af
standplads, samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. 

”Udskubning af fly” (Push back) (kursus)
Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at foretage udskubning af fly fra stand-
plads og placering i kørselsposition. 
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SAS Ground Services (SGS) 
SAS Ground Services er en del af SAS gruppen. SAS Ground Services håndterer en lang
række opgaver på landjorden for flyselskaberne i lufthavne verden over. SAS Ground Servi-
ces tager sig bl.a. af passagerne, fra de ankommer til lufthavnen, til de går ombord på flyet,
de servicerer flyene og håndterer bagagen. 
SAS-Gruppen
SAS Gruppen er en af Europas største flykoncerner og består af både regionale og interna-
tionale flyselskaber, hoteller, fragtvirksomhed, handling mv. 

SGS Learning Center
SGS Learning Center er SGSs eget uddannelsescenter for intern uddannelse af medarbej-
derne.

TEC
Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) er et uddannelsescenter, der tilbyder uddannelser fra
svendebrev til KVU (Kort Videregående Uddannelse) som IT- og Elektronikteknolog. TEC i
Hovedstaden har ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, korte vi-
deregående uddannelser, efteruddannelseskurser, samt konsulentydelser. 

TEC Landtransport
TEC Landtransport er Danmarks største center for transportuddannelser.

VUC
VUC står for Voksen Uddannelses Center. VUC tilbyder Forberedende Voksen Undervisning
(FVU), Almen Voksen Uddannelse(AVU) og HF-Enkeltfag (HFE).
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