
I en hektisk hverdag, hvor virksomhedens udvikling er i fokus, kan det være vanskeligt at finde tid til at planlægge og få overblik. Hvordan kan du
ruste virksomhedens ansatte til at klare nye opgaver - som måske stiller krav om indførelse af ny teknologi i virksomheden?
 
Det handler om at få relevant viden om og indsigt i det mangfoldige udbud af voksen- og efteruddannelse, så det giver mening for dig. VEU-centrets
særlige styrke er netop at give dig overblik over de muligheder erhvervsskolerne og VUC tilbyder, på baggrund af vores formelle samarbejde.

Vi er én indgang til de lokale erhvervsskoler og VUC. Vi hjælper dig videre med at finde den rette opkvalificering - uanset om det er til dig som leder,
dine medarbejdere i virksomheden eller til dig som enkeltperson.

Du kan læse mere om, hvad VEU-centret står for, og hvem vi er i linkene her:
Mission (/hvilke-institutioner-er-med-i-veu-center-hovedstaden-og-bornholm.html)

Se her hvilke kommuner vi dækker (/hvilke-kommuner-daekker-veu-center-hovedstaden-og-bornholm.html) 

Lovgrundlag (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128597) og bekendtgørelser (https://www.retsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx?id=128920)

Udviklingskontrakt (https://uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/uddannelser-og-uddannelsessteder/uddannelsessteder
/udviklingskontrakter-for-veu-centre)

Hvem er vi?
Vores samarbejde består af følgende skoler:

Klik her for at se listen (/hvilke-institutioner-er-med-i-veu-center-hovedstaden-og-bornholm.html)

Råd og vejledning
Vi står klar med at give dig input til, hvordan uddannelse og kompetenceudvikling kan skabe merværdi for din virksomhed eller dig som ansat. Vi
giver dig et solidt grundlag for at tage beslutninger, både på kort og lang sigt. Så bliver du klar til fremtiden!

Du kan kontakte os på 7010 1075. Vi tilbyder også at komme ud til din virksomhed.
Find den lokale VEU-konsulent her (https://www.veucenterhb.dk/memployees/)   

Spørg om uddannelse (https://www.veucenterhb.dk/spoerg-om-uddannelse-paa-veucenterhb-dk.html)

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne og Realkompetencer handler om alt det du kan – uanset hvordan og hvor du har lært det



(/uddannelses-erhvervs-og-karrierevejledning-for-voksne.html)
(/uddannelses-erhvervs-og-karrierevejledning-for-voksne.html)

Centerråd
Et VEU-center er et partnerskab mellem flere skoler.
Værtsinstitutionen for VEU-center Hovedstaden og Bornholm er TEC (Technical Education Copenhagen) og er den juridiske enhed i forhold til
Undervisningsministeriet.
 
VEU-centersekretariatet er placeret på TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Fredriksberg.
 
Alle VEU-centre ledes af et Centerråd (bestyrelse).
 
Centerrådet for VEU-center Hovedstaden og Bornholm består af følgende repræsentanter fra de 17 deltagende skoler.

Se repræsentanterne her (/hvordan-er-veu-center-hovedstaden-og-bornholm-organiseret.html)

Samarbejder og tværgående projekter
VEU-centret deltager i tiltag og fora, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelses- og
uddannelsesområdet.
 
Listen er under udarbejdelse.

Links
Vil du læse mere? Vi har samlet en række links, som kan være relevante for dig, der er uddannelsessøgende inden for voksen- og efteruddannelse:
 
Vejledningsportaler:

Uddannelsesguiden (http://www.ug.dk/)

Efteruddannelse.dk  (http://www.efteruddannelse.dk/)

eVejledning (http://www.ug.dk/evejledning.aspx)

Uddannelse og undervisning for voksne:
Lov om almen voksenuddannelse (AVU) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116906)

 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116906)Lov om arbejdsmarkedsuddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms
/R0710.aspx?id=130310)

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (https://www.retsinformation.dk
/Forms/R0710.aspx?id=137884)

Lov om forberedende voksenundervisning (FVU) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135665)

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127240)

Tværgående love:
Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125699)

 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125699)Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125448)

 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125448)Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132381)

 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132381)Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137884)

 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137884)Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse
(videreuddannelsessystemet) for voksne (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137884)

Yderligere retsinformation kan hentes her:
http://www.uvm.dk/Service/Love-og-regler (http://www.uvm.dk/Service/Love-og-regler)

 (http://www.uvm.dk/Service/Love-og-regler)https://www.retsinformation.dk/ (https://www.retsinformation.dk/) 


