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Fremtiden tilhører de kompetente

- Vi har nogle gode medarbejdere, som vi 
gerne vil holde fast i – også i vores lavsæson. 
Det gør vi blandt andet ved at samle dem 
på nogle spændende kurser, som de AMU-
Fyn kurser, de har været på, fortæller Anett 
Madsen, der er konstitueret adm. direktør i 
odenseanske PKM:
- Det handler til dels om fastholdelse, men 
også om at putte noget nyt på dem, så vi 
ikke går i stå. Vi forsøger altid at finde no-
get, som medarbejderne synes er spænden-
de. I dette tilfælde kom det for eksempel til 
at handle om kommunikation: Hvordan taler 
vi med hinanden? Hvordan får vi den opti-
male forståelse for hinanden i hverdagen? 
Indendørsbeplantning og ergonomi er andre 
eksempler på kurser, som vores medarbej-
dere har været på.

Når motiverede medarbejdere mødes 
- Jeg fornemmer på de medarbejdere, der 
har været hos AMU-Fyn på ”Kommunikation- 
og konflikthåndtering”, at de har haft en 
positiv oplevelse med det her forløb. Det har 
givet dem ny viden, som vi skal implemen-
tere i virksomheden, og de kommer hjem og 
er meget motiverede, siger Anett Madsen, 
der ikke kun ser en faglig funktion i medar-
bejdernes kursus-aktiviteter:
- Det er vigtigt, at vi møder hinanden fra 
alle afdelinger. Derfor betyder kurserne også 
noget for virksomheden rent socialt, fordi vi 
mødes på kryds og tværs. 

Gør det nemt
For Anett Madsen og PKM har det stor værdi, 
at AMU-Fyn som kursusleverandør gør det 
nemt for virksomheden at udvikle og afvikle 
kurserne:
- Med hjælp fra AMU-Fyn er det utroligt 
nemt for os at planlægge vores kurser. De 
er samtidig gode til at lytte til vores ideer 
og tilpasse kurserne til netop os. Det er en 
af grundene til, at AMU-Fyn får ros fra vores 
medarbejdere for ”Kommunikation- og kon-
flikthåndtering” og de øvrige kurser, fordi 
det har været nogle super gode forløb.

Glade og tilfredse kursister fra PKM  
afslutter ”Kommunikations- og konflikt-
håndtering”
”Fint og levende kursus” (Susanne Clausen)
”Et inspirerende og lærerigt kursus”  
(Majbritt Pedersen)
”Ros for interessante og lærerige 3 dage, 
som sætter tankerne i gang”  
(Anita R. Hansen)
”Et inspirerende kursus” (Mona Bilde)

Fra venstre: Laila Ravn Andersen – Anita R. 
Hansen – Siriak P. Nielsen – Kirsten Mikkelsen 
– Katarunya Sak – Susanne Andersen – Hanne 
Mett Bech Bjørn – Berit Jepsen – Majbritt 
Pedersen – Susanne Clausen – Lone Hansen – 
Mona Bilde
Foran: Kinga Lysiak – Susanne Staal Larsen – 
Nina Hansen

Mangler din virksomhed inspiration til et 
medarbejderkursus, så kontakt uddannelses-
konsulent Mikal Petersen, mobil 29675056 
eller mp@amu-fyn.dk 

Læs mere om kurset her:
https://www.amu-fyn.dk/amu-kurser/kom-
munikationsomradet/kommunikation-og-
konflikthandtering-service/v/1335/kursus/
p044853/?#p04485311910

Danmarks største gartneri 
styrker kompetencer hos AMU-Fyn

Når PKM, Danmarks største gartneri, sender medarbejderne på skolebænken, så handler det 
både om nye kompetencer – og om fastholdelse af de dygtige ansatte. Det er AMU-Fyn kurset 
”Kommunikation- og konflikthåndtering” et godt eksempel på.

VI UDDANNER FOLK

www.amu-fyn.dk

AMU-Fyn er Danmarks største  
udbyder af 

arbejdsmarkedsuddannelser

Knap 25.000 personer deltager hvert år 
i et kursusforløb på AMU-Fyn i samar-
bejde med vores mere end 110 ansatte. 
Kurserne sikrer en fremtidsrettet faglig 
og personlig opkvalificering for ledige og 
medarbejdere, således at deres værdi på 
arbejdsmarkedet optimeres.

Vil du høre mere om dygtiggørelse af 
dine medarbejdere, er du velkommen til 
at kontakte uddannelseskonsulent Mikal  
Petersen, mobil 2967 5056. 


