
Realkompetencer er alt, hvad man kan, uanset hvor og hvordan man har fået dem.
Disse realkompetencer har man mulighed for at få vurderet og evt. anerkendt i forhold til en uddannelse. På den måde kan man måske tage
uddannelsen på kortere tid og/eller få papir på det man kan.
Det er vigtigt at vide, at man ikke kan få en bred kompetencevurdering - den skal foretages op mod en konkret uddannelse.

Man kan få foretaget RKV/IKV på følgende uddannelser:
AMU-kurser (/shared/erhvervsskolerne.html)

Erhvervsuddannelse for voksne (/shared/realkompetencevurdering-paa-erhvervsuddannelser-for-voksne-euv.html)

Almen voksenuddannelse (/shared/vuc.html)

Enkeltfag på gymnasialt niveau (/shared/vuc.html)

Akademiuddannelse (https://www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/ikv-til-akademi-og-diplomuddannelser)

Diplomuddannelse
(https://www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/ikv-til-akademi-og-diplomuddannelser)

Realkompetencevurdering som medarbejder
Der er flere fordele i at få papir på sine kompetencer. Bl.a. kan du

 få nye opgaver på jobbet

 forhandle højere løn

 måske få lyst mere uddannelse

Du får også flere muligheder hvis:
 du ønsker at skifte arbejde

 virksomheden lukker

du bliver fyret

Klik her for at læse mere om hvordan du kommer igang (/shared/rkv-medarbejder.html)

Realkompetencevurdering som ledig
Der er mange fordele i at få papir på dine realkompetencer. Bl.a. kan det blive nemmere at

 finde nyt arbejde. Der er mangel på faglærte, men ikke på ufaglærte

 få mere viden om nye arbejdsområder

 (få højere løn på det nye arbejde)

 måske få lyst mere uddannelse

Klik her for at læse mere om hvordan du gør (/shared/rkv-ledig.html)

Værdien af realkompetencevurdering for virksomheder
Veluddannede medarbejdere sikrer din virksomhed

 vækst og konkurrencefordele

 effektive arbejdsgange

 mulighed for at være på forkant med udviklingen

 mulig rekruttering af medarbejdere internt i virksomheden

Vurderingen er gratis
Det er gratis at få en RKV. Undtagelse: Der opkræves et beløb hvis medarbejderne har en videregående uddannelse, og skal have lavet en RKV i
forhold til akademi- og diplomuddannelser.

VEU-centrets hjælp er gratis
Ring eller skriv til dit lokale VEU-center. Du kan få hjælp til at finde og få kontakt til den uddannelsesinstitution, som kan foretage vurderingen i
samarbejde med dig og dine medarbejdere.

Hvad kan VEU-centret hjælpe med?
Du kan også aftale besøg af en af vores konsulenter, der hjælper dig med at planlægge uddannelserne, så det passer med netop din virksomhed.
Således kan I sammen med en VEU-konsulent arbejde strategisk og langsigtet med kompetenceudvikling.

Som virksomhed kan I altså tænke realkompetencevurderinger ind i jeres samlede strategi for virksomhedens og medarbejdernes udvikling. På den
måde er I opdateret og på forkant.



VEU-centret kan også tilbyde vejledning af de enkelte medarbejdere både enkeltvis og i grupper. Vi stiller f.eks. også op til informationsmøder. Alt
hvad du skal gøre er at ringe 70 10 10 75.
Herunder kan se mere om kompetencevurderinger på de forskellige uddannelser inden for VEU.

Klik her for at læse mere om hvordan du kommer igang (/shared/rkv-virksomheden.html)


