
FOA Randers har en lang tradition for 

at sikre medlemmerne kompetence-

udvikling og opkvalificering gennem 

rotationsforløb.  

Via netværk, erfaring og viden inden 

for FOAs fagområder ønsker vi, at vo-

res medlemmer oplever fordelen ved 

at være medlem af en fagligt funde-

ret a-kasse og fagforening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger: 

Britta W. Rasmussen tlf. 4697 1936 

 

 

Kontakt  

 

FOA Job og uddannelse 

Tlf: 4697 1900 

Email: foajobranders@foa.dk 

Du kan læse mere på 

www.foa.dk/randers 



Ret til uddannelse 

 
Flere af FOAs overenskomster giver ret 

og mulighed for efteruddannelse. Det er 

en fordel både for dig og din arbejds-

plads , at du bliver efteruddannet, selvom 

det kan være svært at overskue, hvordan 

det kan arrangeres rent praktisk. 

 

Vi kan hjælpe dig og din arbejdsplads 

med at finde en løsning. 

 

 

 

Enkeltpladsrotation 

 
Har du overvejet at efteruddanne dig, 

men synes ikke du har råd, kender mulig-

hederne eller tror du, at du risikerer 

at miste dit job under uddannelsen, så er 

enkeltpladsrotation måske noget for dig.  

 

Her er der mulighed for: 

 

• Uddannelse med sædvanlig løn 

• At deltage i uddannelser, der normalt 

ikke er støtte berettigede 

• At uddanne dig til at stå stærkere på 

arbejdsmarkedet 

Uddannelsesmuligheder 

 
Savner du inspiration i forhold til dine 

uddannelsesmuligheder, kan du finde 

informationer på www.ug.dk. 

 

Du er selvfølgelig også velkommen til 

at kontakte os. 
 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger/sådan 

gør du 

 

Hvis du ønsker hjælp til kompetence-

udvikling og efteruddannelse kan du 

kontakte os pr. telefon eller via mail.  

 

Vi hjælper dig med at indgå orlovsafta-

ler og aftaler eventuel jobrotation på 

din arbejdsplads, så dine kolleger ikke 

skal undvære en kollega, imens du er i 

uddannelse. 

 

 

 

 

Inspiration til kompetenceud-

vikling og efteruddannelse 

 
Drømmer du om at blive endnu dygtigere 

til dit arbejde? Eller har du lyst til nye 

faglige udfordringer? 

Som medlem af FOA Randers kan du altid 

få inspiration til efteruddannelse og 

kompetenceudvikling. 

Der kan være mange gode grunde til, at 

det er relevant at efteruddanne sig: 

 

• Ny teknologi på jobbet kræver, at du 

bliver opkvalificeret med ny viden. 

• Du har arbejdet i mange år inden for 

dit fag og vil gerne have papir på dine 

kompetencer. 

• Du ønsker at stige i løn. 

• Du vil gerne have nye arbejdsopgaver 

og karrieremuligheder. 

 

Uanset hvad der er dit personlige motiv 

for at udvikle dig fagligt, kan du hente 

inspiration hos os.  

 

Vi følger udviklingen i dit fag og jobområ-

de,  så vi kan vise dig hele paletten af 

muligheder – hvad enten du vil dygtiggø-

re dig inden for dit fag eller ønsker at ud-

danne dig i en ny retning. 


