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september 
frukostmöten

KOMPETENS I KRONOBERG
Projektet Kompetens i Kronoberg finansieras av socialfonden och Region Kronoberg. 

I projektet KOMPETENS I KRONOBERG arbetar vi med strategisk kompetens-
utveckling för ditt företag. Du kan få stöttning i form av olika insatser med syfte att 
höja kompetensen och lägga grund för strategisk kompetensutveckling. 

Med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer har vi identifierat de insatser som 
skapar mest värde för projektets deltagande företag. I denna programkatalog finner 
ni vilka insatser som erbjuds. 

INNEHÅLL

Inspirations-och utbildningsdag       
Processtöd         
Utbildningar         
Övrig information

VIKTIGA DATUM
8 oktober 2018 - deadline för prioriteringslistan 
24 januari 2019 - inspirations- och utbildningsdag
Inbjudan till dagen skickas ut under vecka 45.
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INSPIRATIONS- OCH UTBILDNINGSDAG
24 januari kl. 09.00-15.00 med mingel 14.30. 

En inspirations- och utbildningsdag med 
Linus Holmgren. Linus har under de senaste 
20 åren arbetat med ett stort antal företag, 
myndigheter, kommuner och branscher 
som gått igenom förändringsprocesser för 
att stärka eller förändra både sitt erbjudande 
som arbetsgivare och sin medarbetar-
kommunikation, internt och externt. 
Till vardags varumärkesstrateg och 
VD på kommunikationsbyrån Talent Talk.

”SÄKRA KOMPETENS-
FÖRSÖRJNINGEN GENOM ATT
UTVECKLA OCH KOMMUNICERA 
DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN.”

Målet är att alla deltagare efter workshopen ska kunna vässa arbetet med sin 
kompetensförsörjning, och ta fram en strategisk och operativ plan för att utveckla 
och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen.

Föreläsnings- och inspirationsmoment varvas med gruppdiskussioner och 
workshoparbete. Alla deltagare får en arbetsduk med 11 steg som vi arbetar
med under dagen.

Målgrupp: VD/företagsledare/HR - chef/chef. 
Anmälan skickas ut i vecka 45.
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PROCESSTÖD
Processtödet handlar om att respektive företag ska få stöd i sin kompetensförsörj-
ning, där målsättningen är att hjälpa företag i Kronobergs län att bli bättre på att 
attrahera och rekrytera nya medarbetare, och att behålla och utveckla de befintliga. 
Som en del i det arbetet ska respektive medverkande företag få processtöd inom 
området. Exempel på processtöd kan vara inom målgruppsanalys, kulturanalys, 
psykosocial arbetsmiljö, medarbetarsamtal med mera. 

Upplägget på processtödet anpassas efter företagets enskilda utmaningar inom 
kompetensförsörjningsområdet. 

HANDLINGSPLAN
Gå igenom företagets verksamhet utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 
En handlingsplan tas fram för det området företaget finner lämpligt.

PROCESSARBETET
Görs inom det området företaget prioriterat. Stöd från konsult i det strukturella 
arbetet. Företaget driver arbetet själv. 

UPPFÖLJNING
Summering och genomgång av nästa steg.
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UTBILDNINGAR

KOMPETENSKARTLÄGGNING
Kompetenskartläggning innebär att vi stöttar och hjälper till med att identifiera 
kompetensområden tillsammans med någon eller några från din verksamhet. Vi går 
igenom erfarenheter, kunskap och behov. 

FÖR VEM? 
Chefsverktyg för de som vill ha koll, koncernledningar, ledningsgrupper, avdelningar, 
skift, individuellt styrdokument.

HUR? 
Identifiera kompetensområden, aktuella kompetenser

FÖRDELAR?
Kort/långsiktig koll på behov, inte blanda kompetens med personliga egenskaper, 
strukturellt planeringsverktyg. Underlag till utvecklingssamtal med handlingsplaner.
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PROJEKTLEDNING 
Målet med utbildningen är att öka deltagarnas förmåga att analysera, organisera och 
leda projekt. Du får kunskap om effektiv projektplanering, hur man leder projekt-
medarbetare och samverkar med beställare och kunden. Utbildningen varvas med 
teori och praktiska övningar som hämtas från deltagarnas verksamhet.

Exempel på innehåll:  
• Grundläggande projektmetodik.
• Syfte/mål med projektet kopplat med verksamhetens mål och strategier
• Projektprocessen – olika faser
• Olika verktyg i projektet som: riskanalys, projektplan/tidsplan, intresseanalys och 

kommunikationsplan. 
• Organisationen i projektet, roller och ansvar
• Min roll som projektledare
• Rapport och utvärdering av projekt
• Olika projektmetoder
• Projektplanering/tidsplanering
• Informationsplanering/kommunikationsplanering

Utbildningslängd:  2-4 dagar beroende på behov och anpassning.
Antal deltagare: 8-10 personer
Målgrupp: Medarbetare som vill öka sin kunskap inom området. Utbildningen vänder 
sig både till de som är nya inom området och andra medarbetare som vill utvecklas i 
sin roll. 
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LEDARSKAP - ATT UTVECKLA SIN ROLL SOM VD/CHEF 
Målet med utbildningen är att ge dig som är VD/chef  en ökad kunskap och verktyg 
för att agera som chef  och ledare i syfte att utvecklas och öka tryggheten i sin roll. 
  
Utbildningen ska också fungera som erfarenhetsutbyte, där diskussioner förs kring 
olika utmaningar. Olika ämnen kan diskuteras utifrån individernas utmaningar, i 
syfte att ta del av hur andra chefer tänker och hanterar olika utmaningar. De ämnen 
som kan beröras är digitalisering, lean och automation/robotisering.

Exempel på innehåll: 
• Ledarskapsstilar och strategiskt ledarskap
• Omvärlden
• Kommunikationsverktyg, effektiv kommunikation och tydligare ledarskap. 
• Att utvecklas som ledare: motivera dig och andra. 
• Konflikthantering
• Kundfokus och effektivitet genom Lean- en lärande organisation, metoder och 

verktyg
• Ge och ta emot feedback.
• Egna styrkor och svagheter.

Utbildningslängd: 4 dagar inklusive material och dokumentation. Ytterligare 2 dagar 
kan förekomma vid behov.
Antalet deltagare: 6-10 personer
Målgrupp: VD/chef

LEDARSKAP - ARBETSLEDARE 
Utbildningens mål är att ge kunskap inom ledarskap samt ge verktyg på hur du kan 
utveckla din roll som arbetsledare/gruppchef. 

Exempel på innehåll: 
• Gruppdynamik - att lyfta gruppen och enskilda individer. 
• Kommunikationsverktyg, effektiv kommunikation – tydligare ledarskap. 
• Teambuildning - Att få en grupp att fundera tillsammans.
• Att utvecklas som ledare- motivera dig och andra. 
• Möta och hantera konflikter 

Utbildningslängd:  2 dagar
Antal deltagare: 8-10 personer
Målgrupp: Arbetsledare, produktionsledare och teamledare. 
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RITNINGSLÄSNING OCH MÄTTEKNIK 
RITNINGSLÄSNING
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i ritningsläsning. Du får lära dig att 
läsa, tolka och förstå hur en ritning är uppbyggd och vilken information du 
förväntas hitta. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar som 
hämtas från den egna verksamheten.
 
Exempel på innehåll:  
• Vyplacering
• Snitt
• Toleranser
• Ytjämnhet
• Symboler

MÄTTEKNIK
Du kan bygga på utbildningen med mätteknik, där du kan fördjupa dina 
kunskaper inom mätdonen. 

Exempel på inehåll:
• Form och läge
• Standarder
• Tilläggssymboler
• Olika mätdon: sjutmått, mikrometerskruv, trepunktsmikrometer, gängmikro-

meter, ytjämnhetsmätare m.m.
• Symboler

Utbildningslängd: 1-2 dagar, beroende på behov och önskemål.
Antalet deltagare: 8-10 personer
Målgrupp: Personal inom tillverkningsindustrin.
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EXCEL 
EXCEL GRUNDLÄGGANDE
Utbildningen ska ge goda förutsättningar för deltagarna att behärska de grundläg-
gande funktionerna i Excel och lära sig tidsbesparande knep som medför att arbetet 
effektiviseras. Deltagarna ska efter utbildningen kunna skapa egna smarta kalkyler och 
presentera dessa på ett tydligt sätt. Vidare ska utbildningen ge en god inblick i nya 
funktioner som senaste Excel-versionen erbjuder.  

Exempel på innehåll:
• Excel som arbetsverktyg 
• Fönstermiljö 
• Arbetsbokens uppbyggnad
• Beräkningar
• Format
• Diagram
• Tabeller/Listor

EXCEL FORTSÄTTNING
Fortsättningskursen i Excel ger dig möjlighet att utnyttja mer av programmets potenti-
al. Du lär dig att hantera pivottabeller, länkade kalkyler, formelgranskning m.m. för att 
öka din effektivitet. Utbildningen är anpassad för dig som använder Excel idag och vill 
kunna arbeta ännu smartare med fler av programmets funktioner och finesser.

Exempel på innehåll:
• Formler & granskning
• Mer om format
• Mera om tabeller
• Introduktion pivottabell
• Mer om funktioner
• Mallar och formulär

Utbildningslängd: 2-4 dagar, beroende på behov och önskemål.
Antalet deltagare: 8 personer
Målgrupp: Chef  och medarbetare
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PRAKTISK PEDAGOGIK 
Utbildningen ska ge grundläggande pedagogisk förståelse för inlärning hos vuxna. 
Du får också lära dig hur du förbereder och genomför en utbildning på bästa sätt, 
metoder på hur vi kan lära av varandra, presentationsteknik och pedagogiska hjälp-
medel. 

Målsättningen med utbildningen är att de deltagare som har medverkat i en utbild-
ning tidigare ska få verktyg i hur man lär ut kunskap och överför kunskap till andra 
inom organisationen.

Utbildningslängd: 1 - 2 dagar, beroende på behov och önskemål.
Antalet deltagare: 8-10 personer
Målgrupp: Medarbetare som ska lära ut till andra inom organisationen. Det kan vara 
medarbetare som man vill ska utvecklas och lyftas inom organisationen.

PROCESSTÖDET KAN 
HJÄLPA TILL VID 

IMPLEMENTERINGEN!
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PROGRAMMERING 
Utbildningen ska ge ökad kunskap inom programmering. Områden som berörs är 
CAD, måttsättning, master CAM, CNC, 5-axlig bearbetning och robotprogramme-
ring. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar som hämtas från den 
egna verksamheten.

Om ni efterfrågar denna utbildning så är det viktigt att ni skriver en kravspecifi-
kation på era önskemål via prioriteringslistan. Finns när du klickar dig in på fliken 
Kompetens i Kronoberg på: blogg.regionkronoberg.se/kompetens.

Utbildningslängd: 1-4 dagar, beroende på behov och önskemål.
Antalet deltagare: 6-10 personer
Målgrupp: Medarbetare

LEAN PRODUCTION
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och insikt om olika om-
råden inom Lean Production. Syftet är även att ge förståelse för bakomliggande 
tankesätt och principer för att kunna arbeta med Lean Production på rätt sätt, och 
involvera alla medarbetare i verksamheten. Fokusområden kan vara minska ledtider, 
arbeta systematiskt med ordning och reda, ta bort mellanlager, effektivisering etcete-
ra. Målsättningen är att medverkande företag ska genom utbildningen effektivisera 
och förbättra sina verksamheter.

Exempel på inehåll:
• Lean  och organisation.
• Kundbehovet i fokus.
• Ständiga förbättringar.
• Vad är värdeskapande.
• Olika former av slöseri.
• Förbättringsmetoder och verktyg

Utbildningslängd: 3 dagar, beroende på behov 
och önskemål
Antalet deltagare: 8-10 personer
Målgrupp: Chef  och medarbetare
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EKONOMI & PRODUKTIONSEKONOMI
EKONOMI
Utbildningen ska ge en ökad kunskap och förståelse för ekonomiska begrepp, tolka 
siffror och förstå budget. Detta ska i sin tur medföra till att deltagarna får en för-
ståelse och blir engagerade i företagets ekonomifrågor. Utbildningens mål är att ge 
grunderna i ekonomi i syfte för att se de ekonomiska sammanhangen i ett företag.

Exempel på innehåll:  

• Ekonomiska grunder och begrepp
• Företaget och ekonomi
• Företagets intressenter
• Att leverera mot kundens behov
• Resultat och lönsamhet
• Nyckeltal, kostnad/intäktsanalyse och budget.
• Ekonomiska rapporter

PRODUKTIONSEKONOMI
Produktionsekonomi ska inspirera deltagarna till förbättringsarbete och en genom-
gång av de metoder som finns för att analysera förbättringsförslag i ekonomiska 
termer. Utbildningen ska ge en ökad förståelse för hur produktens intäkter och 
kostnader ställs i relation till varandra så att deltagarna kan ta säkrare och snabbare 
beslut. 

Målet med utbildningen är att lära sig, att förstå och kunna använda ett antal ekono-
miska samband och begrepp inom produktionsteknik samt logistik som är använd-
bara vid utvärdering av olika produktionstekniska lösningar.

Exempel på nnehåll:

• Produktionsprocessen i företag
• Utveckling av produktionssystem
• Flödestider 
• Materialflöde
• Produktionsstyrning
• Planeringsprocess
• Inre och yttre effektivitet
• Att hålla leveranstider
• Spilltider

Utbildningslängd: 1-3 dagar beroende på
behov och önskemål.
Antal detltagare: 8-10 personer
Målgrupp: Chef  och medarbetare
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ÖVRIG INFORMATION
ANPASSADE UTBILDNINGAR
Utbildningar kommer att anpassas efter kunskapsnivå och deltagarnas behov. Utbild-
ningssamordnaren kommer att ta kontakt med ert företag innan utbildningsstart för 
att du som deltagare ska få utbildningar anpassade efter just era behov och önskemål.
Det ska finnas möjlighet att genomföra utbildningarna digitalt. 

En viktig del är att ni specifierar era önskemål i prioriteringslistan. Ni hittar den på 
blogg.regionkronoberg.se/kompetens och under fliken Kompetens i Kronoberg.

PLATS FÖR UTBILDNINGAR
Utbildningarna ska genomföras på plats i Kronobergs län, preliminärt i Växjö, Ljung-
by och Tingsryd. Fler platser kan tillkomma. Utbildningarna kan genomföras hos 
medverkande företag eller i lokaler som tillhandahålls av leverantör.

UPPHANDLING AV UTBILDARE PÅGÅR
Många utbildare är just nu under upphandling. Några av kraven vi ställer på utbil-
darna är att de ska ha ett antal års dokumenterad arbetslivserfarenhet. De ska ha god 
erfarenhet av att hålla likvärdiga utbildningar för yrkesverksamma. Utbildarna ska 
också ha god branschkännedom och goda referenser.

KOSTNAD
Företaget står för 25% av kostnaden för utbildningsinsatserna. I alla utbildningar 
ingår material och dokumentation. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika vid 
samtliga tillfällen ingår.

JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING
Företagen och dess medarbetare som deltar i utbildningarna ska ta hänsyn till de 
horisontella principerna som gäller för ett ESF-projekt: tillgänglighet, likabehandling 
och jämställdhet.

NÅGOT ANNAT NI FUNDERAR ÖVER?
TVEKA INTE PÅ ATT HÖRA AV ER!
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