
LEARNMARK.DK/KURSER
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EFTER 4-TRINSMODELLEN  (TWI) 
TRÆNE I AT TRÆNE ANDRE 

OPLÆRING AF  
MEDARBEJDERE



FÅ SUCCES MED 
OPLÆRING AF  
MEDARBEJDERE 
HVAD KAN JEG MED OPLÆRING AF MEDARBEJDERE?
Med oplæring af medarbejdere kan du som medarbejder: 
• Udføre sidemandsoplæring efter 4-trinsmodellen (TWI)
• Træne i at træne andre
• Bruge en standard som den bedste måde at udføre arbejdet på og træne andre i at følge standarden
• Få oversigt over egne og andres kompetencer. 

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
Virksomhedens medarbejdere får med oplæring af medarbejdere en teoretisk og praktisk introduktion 
til 4-trinsmodellen (TWI), der kan understøtte arbejdet med oplæring af kollegaer i nye arbejdsopgaver. 
Medarbejderne lærer at anvende standarder som en del af Lean-værktøjskassen og træne andre i at udføre 
arbejdet efter virksomhedens standard for at fastholde en ensartet kvalitet og effektivitet.

MEDARBEJDERENS UDBYTTE
Som medarbejder får du med oplæring af medarbejdere efter 4-trinsmodellen (TWI) et grundlæggende kendskab 
til at træne andre. Du forstår efffekten af at arbejde struktureret med instruktion herunder at følge 4-trinsmodellen, 
stille de rette spørgsmål, forstå og være i stand til at opdatere en kompetencematrice.

KURSUSNUMMER TITEL VARIGHED UNDERVISNINGSFORM

48005 Jobinstruktion, oplæring af  
produktionsmedarbejdere

2,0 dage Tilstedeværelse

UNDERVISNINGEN UD I  
VIRKELIGHEDEN
”Hvor er det fedt at opleve, at det hjælper at se 
dem i øjnene, forklare dem hvorfor det er vigtigt 
og vise dem en brugbar løsning. Jeg ser frem til 
fortsat at sidemandsoplære mine kollegaer - 
både i trykkeriet og her på kontoret”. 

Charlotte Aamann Vind, Designkoordinator  
hos Glud og Marstrand

REDSKABER OG TIPS
”Allerførst mange tak for to inspirerende dage på 
kursus. Det er dejligt at gå hjem med en følelse 
af at have fået nogle gode redskaber og tips med 
hjem”. 

Susanne Langhoff, Planlægningsleder  
hos Glud og Marstrand

KURSISTERNE  
SIGER ... 



PRAKTISK  
INFO OG ANDEN  
NYTTIG VIDEN
KURSUSSTED  
Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens.  
Der undervises kl. 08:00 - 15:24. 

DELTAGERBETALING 
Deltagergebyr pr. deltager i AMU-målgruppen kr. 
190,00 pr. deltager pr. dag for kurset. 

Er deltageren uden for AMU-målgruppen er 
deltagergebyret pr. deltager pr. dag 1203,00 kr. for 
kurset.

VEU-GODTGØRELSE 
892,00 Kr. pr. deltager pr. dag i 2021 for fuldtidsansatte. 

For at få VEU-godtgørelse må man ikke have 
en uddannelse, der overstiger niveauet for 
erhvervsuddannelserne.  

Hvis den højere uddannelse ikke er brugt inden for de 
seneste 5 år, kan man dog normalt få VEU-godtgørelse. 
VEU-godtgørelsen søges på www.efteruddannelse.dk  

DATO
Kurset afholdes løbende. Se datoer på  
learnmark.dk/kurser 

TILMELDING 
Du kan tilmelde dig via vores  
learnmark.dk/kurser

LEDIG  
Du kan deltage i kurset, hvis du har ret til 6 ugers 
jobrettet uddannelse eller efter aftale med dit 
jobcenter.

KOMPETENCEFONDSSTØTTE 
Hvis du/virksomheden er omfattet af overenskomst, 
hvor der indbetales til kompetence/uddannelsesfond, 
er der mulighed for at supplere VEU-godtgørelsen med 
tilskud fra den respektive fond i henhold til gældende 
regler. 

HJÆLP TIL TILMELDING 

KONTAKT FOR NÆRMERE INFO
Kontakt vores uddannelseskonsulent for 
nærmere information om forløbet. 

KONTAKT  
OS 

Maria Birk Barnung 
Chefkonsulent
M: 42 12 72 11 
E: barn@learnmark.dk

Jannie Lund Sørensen
Kursussekretær
M: 42 12 72 39
E: jsn@larnmark.dk


