Transport og logistik 2018

Mentoruddannelse
Inden for transport- og lagerområdet
Opstartsdato

Indhold

Bonus til virksomheder

3-dages kursus med opstart:
29 – 30/10 + 6/11

Praktikvejlederens kommunikation
med elev/lærling

Transportens Udviklingsfond belønner de
medlemsvirksomheder, der uddanner en
medarbejder som mentor, med en mentorbonus på kr. 5.000,-.

Gør noget ekstra for
at støtte jeres lærling!
En mentor kan have stor betydning for,
om jeres lærling kommer til at trives i
virksomheden og gennemfører sin uddannelse. Som mentor og rollemodel kan
du være med til at påvirke elevens motivation og opfattelse af faget.
Kurset klæder dig på så du bedst muligt
kan vejlede og guide jeres lærling, både
inden for faget og inden for virksomheden. Kurset er todelt: Den første del har
fokus på at optimere kommunikationen
mellem dig og lærlingen. Anden del giver dig værktøjer til både at tilrettelægge
og hjælpe lærlingen med at gennemføre
praktikperioden.

AMU-mål: 40503
Varighed: 2 dage
Kurset giver dig viden om unges forskelligheder – bl.a. i forhold til holdninger,
kulturer, sprog og syn på job og fritid. Du
lærer at afdække elevens ressourcer for
dermed at kunne støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven. Samtidig kan du
være med til at sikre, at eleven får et godt
udbytte af praktikken og fastholdes i sin
erhvervsuddannelse.
Praktikvejledning af EUD-elever/
-lærlinge
AMU-mål: 45917
Varighed: 1 dag

Du lærer også at anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at
understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.
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Bag fonden står Arbejdsgiverforeningen
for Transport og Logistik (ATL) og Fagligt
Fælles Forbund (3F).
Mentorbonus kan søges hos Transportens Udviklingsfond med kopi af bevis
for gennemført mentoruddannelse samt
uddannelsesaftale på den nye lærling til:
kreditor@di.dk

Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse
efter gældende regler.

Yderligere information
Sylvia Svendsen, kursussekretær
Tlf.: 9633 2255, syl@amunordjylland.dk
Finn Holst, virksomhedskonsulent
Tlf.: 9633 2345, fho@amunordjylland.dk
Aage Brøndum, uddannelseskonsulent
Tlf.: 9633 2262, habp@amunordjylland.dk
Erik Nielsen, virksomhedskonsulent
Tlf.: 9633 2253, erik@amunordjylland.dk

14-02-2018

Igennem kurset får du kendskab til de
mål for praktik og teori, som er en del af
elevens erhvervsuddannelse, og du kan
dermed bidrage til tilrettelæggelse og
gennemførelse af elevens praktikperiode
i virksomheden.

Det er en betingelse, at der ansættes en
transportlærling i samme kalenderår som
medarbejderen deltager i mentoruddannelsen.

