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– Flere af de folk, der har deltaget på kurset, har
fået job, fortæller Bruno Jensen.
Han er seniorkonsulent og CEO i Holm &
Bertram og ansvarlig for det tekniske indhold
i det netværkskursus, som har været udviklet
i samarbejde med blandt andre Dansk El-Forbund. Kurserne blev omtalt som ’jobgivende’, da
de blev omtalt i Elektrikeren nr. 3-2011. Det har
altså vist sig at holde stik, og kursisterne, der har
fået arbejde, er blevet ansat som it- og netværkssupportere.
– Kurset har været medvirkende årsag til, at
det er gået dem godt. Når de har en produktuaf-

  HOHNWULNHUHQ

hængig, anerkendt offentlig uddannelse, som er
generel og giver merit, så har det været stærkt
medvirkende til, at kursisterne har kunnet dokumentere deres viden inden for den nyeste netværksteknologi, fortæller Bruno Jensen.

8QGHUYLVHUHPHGSUDNWLVNEDJJUXQG
Netværksteknologi-kursets styrke er, at de folk,
der har praktisk erfaring med netværksteknologi, har mulighed for at få det teoretiske på plads.
Og de kursister, der aldrig har arbejdet med netværksteknologi, har mulighed for at få et grundlag for at gå videre med det praktiske arbejde og
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uddybe deres viden yderligere ved at deltage i videregående kurser, eksempelvis produktspecifikke kurser.
Desuden er underviserne alle folk, der til dagligt arbejder med netværksteknologi.
– De har arbejdet med det i felten og kan formidle praktisk erfaring i et kursus, som ellers udelukkende er teoretisk, fortæller Bruno Jensen.

3nHQKMHPPHVLGHRPNXUVHWHUJHQJL
YHWIOHUHXGVDJQIUDGHOWDJHQGHHOHNWUL
NHUH+HUHUHWXGSOXN
%MDUQH+DQVHQHOHNWULNHUª-HJYDU
PHJHWWLOIUHGV.XUVHWJLYHUHQEUHGIRU
VWnHOVHDI GHIRUVNHOOLJHQHWY UNVW\SHU
%UXQR-HQVHQ
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NXQQHWGRNXPHQ
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Seks hold har i løbet af 2011 med succes gennemført kurset. Samtidig har holdene været tæt på at
være fyldt op.
– Der har været mange kursister på kompetencefondsmidler, ledige i både første og anden ledighedsperiode og medarbejdere i beskæftigelse,
som har deltaget med SVU-tilskud. Dermed har
der været en blanding af ledige og folk i arbejde,
hvilket har givet en god stemning på holdet og ikke
mindst inspiration til de jobsøgende.
Kursisterne på kompetencefondsmidler har
fået støtten fra såvel overenskomstmæssige fonde
som statslige kompetencefondsmidler.
– Kurserne har været tæt på fyldte, og så har
ratingen (bedømmelsen, red.) fra holdene været
meget positiv, siger Bruno Jensen.

WHUHGHUHVYLGHQ
LQGHQIRUGHQQ\HVWH
QHWY UNVWHNQRORJL

6WHHQ-DFREVHQHOHNWULNHUª9LILN
NHQGVNDEWLO26,PRGHOOHQVWUXNWXUHUHW
QHWY UNVRSE\JQLQJDNWLYWXGVW\URJ
WUnGO¡VHQHWY UNVO¡VQLQJHUPHGGHSUR
EOHPDWLNNHUGHUNDQPHGI¡OJHRJKYDG
PDQNDQJ¡UHIRUDWO¡VHGHPNRUUHNW©
0LFKDHO-¡UJHQVHQHOHNWULNHUª1HW
Y UNVWHNQRORJLHUHQYHUGHQIRUVLJ
VHOY0HQMHJILNHQJRGLQGVLJWLGHWRJ
W QNHUGHWVNXOOHMHJKDYHWDJHWIDWSn
QRJHWI¡UIRUKROGGDRSKYRUHUGHWLQ
WHUHVVDQWRJGHUHULNNHPDQJHGHUKDU
GHQYLGHQVRPYLILNSnNXUVHW©
0LFKDHO.+HUPDQVHQHOHNWULNHU
ª-HJILNWLOEXGWNXUVHWPHGHQLQWHQWLRQ
RPDWInRSGDWHUHWPLQHJDPOHGDWDQHW
Y UNVNXUVHU'HWV\QHVMHJGHILUHXJHU
NXUVHWYDUHGHLQGIULHGHWLOIXOGH©

.XUVHULKHOHODQGHW
Seniorkonsulenten fortæller, at målet for næste år
er at gøre kurset landsdækkende. Når netværkskurset fortsætter her i 2012, vil det blive muligt at
deltage i Københavns-området, på Sjælland, på
Fyn og i Jylland.
Kurset er tilrettelagt således, at kursusmaterialet forud for hver afvikling bliver opdateret med
den seneste teknologi. Desuden bliver kursusmaterialet trykt særskilt til hver afholdelse. •

&DWDOLQ0DULXV2OHVHQHOHNWULNHU
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KROGRJXQGHUYLVQLQJJHQHUHOW7HRUHWLVN
KDUMHJO UWXWUROLJPHJHWSnHWK¡MHUH
QLYHDXHQGMHJKDYGHIRUYHQWHW²PHQ
PHJHWVS QGHQGH©
/ VIOHUHNRPPHQWDUHURPNXUVHW
SnKWWSKROPEHUWUDPGNNXUVXV
QHWZRUNNXUVHU1KWP²EUXJHYHQWX
HOWPRELOWHOHIRQHQ
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