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SÅDAN FÅR KATJA SIN
KONTORUDDANNELSE

PÅ 8 UGER
Katja Brandt er i gang med at tage en fuld
kontoruddannelse - på bare 8 uger. Hun har
nemlig fået lavet en såkaldt realkompetence
vurdering (RKV). Sådan en kan du også få. Med
den i hånden kan du fx blive faglært på få uger.
Eller du kan komme ind på en videregående
uddannelse, selv om du ikke har eksamens
papirerne til det

Da Katja Brandt fandt ud
af, at hun kunne tage kontoruddannelsen på bare
8 uger med fuld løn, blev
hun målløs. Læs, hvordan
hun bar sig ad.

AF YA S E M IN Y IG IT / FOTO L ISB ET H HO LTEN

”

Det var chefen, der over morgenkaffen spurgte mig, om det ikke var på tide,
at jeg skulle have et uddannelsespapir på
det, jeg lavede, siger 37-årige Katja Brandt, som
siden 2013 har arbejdet som ufaglært sekretær i
Malerforbundet, og fortsætter:
- Jeg blev svært glad. Det var jo en supergod idé.
Jeg vil rigtig gerne have papir på det, jeg kan. Også
hvis jeg en dag skulle få lyst til at prøve noget nyt, så
er det jo fedt, at jeg er faglært.
Chefen havde tippet Katja Brandt om den såkaldte realkompetencevurdering (RKV). Det er en
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vurdering af dine reelle erfaringer og kompetencer
sat i forhold til et fag, et modul på en uddannelse
eller en hel uddannelse, forklarer Britta Appel, som
er uddannelseskonsulent i HK/Privat:
- Alle - ledige såvel som beskæftigede og unge
såvel som ældre - kan få lavet en RKV. Den bliver
lavet på den skole eller uddannelsesinstitution, som
det fag, du gerne vil have målt dine kompetencer op
imod, er på, fortæller hun.
RKV er også relevant for dig, hvis du er faglært
og lige så stille har vokset dig ind i en anden stilling. For du kan også tage en akademiuddannelse,
diplomuddannelse eller en master på baggrund af
den.

VURDERET PÅ ET ØJEBLIK
For Katja Brandt var der ikke langt fra tanke til
handling.
- I vinterferien 2018 googlede jeg realkompetencevurdering, som min chef havde talt om. Jeg ringede til
Niels Brock (handelsskole i København, red.) med opklarende spørgsmål. Og så tilmeldte jeg mig en realkompetencevurdering på www.efteruddannelse.dk,
siger Katja Brandt.
Kort efter fik hun en invitation til et orienterings- og vejledningsmøde på skolen. Med den
fulgte en instruks om, at hun skulle tage uddannelsesbeviser, en liste over sine egne arbejdsopgaver og
sin arbejdsgivers liste over ansvarsområder med.
- Jeg satte en hel dag af til det, men efter en
meget kort orientering havde jeg min samtale med

vejlederen, og det føltes, som om det kun tog et øjeblik, så var jeg ude ad døren igen, siger Katja Brandt.

FJERNUNDERVISNING OG EN FAGPRØVE
Hvis du gerne vil tage uddannelse, får du lavet
en uddannelsesplan, hvor der står, hvilke fag du
mangler at gennemføre, forklarer HK/Privats uddannelseskonsulent Britta Appel. Hvis det drejer sig om en erhvervsuddannelse som i Katja
Brandts tilfælde, bliver man placeret i én af tre
grupper: Euv1, -2 eller -3. Og det bestemmer,
hvordan uddannelsesforløbet maksimalt kommer
til at se ud.
- Under en uge senere fik jeg et Euv1-bevis. Jeg
tabte kæben, da jeg fandt ud af, at jeg kunne tage
uddannelsen digitalt - altså som fjernundervisning på bare 7 uger og så én uge til fagprøven. Det havde
jeg aldrig forestillet mig, siger Katja Brandt og forklarer, at hun har indgået en uddannelsesaftale
med sin arbejdsplads, der startede 1. april og løber
over et år.
Det betyder, at Katja Brandt er at betragte som
elev. Derfor har hun i løbet af de 8 uger også kun
krav på at få, hvad der svarer til 110 % af højeste
dagpengesats, som er det beløb, arbejdsgiver kan få
i refusion af staten. Men hendes arbejdsplads betaler hende fuld løn, og ledelsen er også gået med til
at tilrettelægge forløbet rundt om hendes private liv
med to børn på 2 og 7 år.
- Det er jeg selvfølgelig supertaknemmelig og
lykkelig over, konstaterer Katja Brandt. ⁄⁄

VI HAR TALT MED

KATJA BRANDT,

sekretær i
Malerforbundet

BRITTA APPEL,

uddannelseskon
sulent i HK/Privat

BLIV REAL
KOMPETENCE
VURDERET

Overvej, hvad du vil. Orienter dig i fag og
uddannelser på
www.ug.dk og www.hk.dk/fagligudvikling.
Få hjælp og sparring på HK’s
Karrieretelefon alle hverdage kl. 13-16 på
tlf. 33 30 44 60 - de kan også fortælle dig
om dine muligheder for at få økonomisk
støtte.
Sæt ord på det, du kan. Saml alle
relevante dokumenter i
www.minkompetencemappe.dk.
Tilmeld dig realkompetencevurdering
på www.efteruddannelse.dk .
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HELLE FIK EN KANDIDATGRAD
- UDEN NOGENSINDE AT HAVE
VÆRET STUDENT
Selv om Helle Kristiansen kom
fra et hjem i et socialt belastet
boligområde uden uddannelsestradition, gav
realkompetencevurderingen hende adgang
til uddannelse. Ad omveje har hun fået en
kandidatuddannelse, og i dag er hun tilbage i de
udsatte boligområder som HK’er, der arbejder
med den boligsociale indsats i Vejle

”

Jeg er vokset op i et socialt belastet boligområde. Og
som teenager havde jeg svært
ved at få øje på - og især at turde tro på at gymnasiale og videregående uddannelser var en realistisk mulighed, for det
var slet ikke normen dér, hvor jeg kom
fra, siger 38-årige Helle Kristiansen.
Tanken om at uddanne sig er imidlertid blevet normalen og næsten selvfølgeligt
for hende. I dag har hun en kandidatuddannelse og arbejder som HK’er i Den boligsociale Helhedsplan i Vejle. Men det
stod ikke skrevet i stjernerne.
- Det er ofte tilfældigheder i tilværelsen, der åbner op for nogle muligheder.
Igennem et praktikforløb i 9. klasse blev
jeg sendt ud på et biodynamisk landbrug, hvor jeg efterfølgende fik et fritidsjob som medhjælper i stalden med
malkekøer. Og det tændte min interesse
for landbruget.

TOG GENVEJEN TIL SEMINARIET
Efter folkeskolen var Helle Kristiansen
slet ikke klar til at tage nogen boglig uddannelse. Derfor uddannede hun sig til
landmand. Men efter bare et par år som

færdiguddannet blev lysten til at passe
dyr trumfet af lyst til at arbejde med
landbrugsformidling til børn. Hun blev
ansat som landmand og ufaglært underviser på Vingsted Historiske Værksted,
men nåede i 2008 et punkt, hvor opgaveporteføljen ikke udviklede sig sådan,
som hun ville.
- Jeg havde stor lyst til at få mere ansvar og flere arbejdsopgaver forbundet
med de pædagogiske og undervisningsmæssige områder, men jeg manglede
kompetencer og en pædagogisk uddannelse. Jeg besluttede mig derfor for at
tage en professionsbachelor som pædagog. Og derfor fik jeg lavet en realkompetencevurdering, så jeg kunne få
godtgjort min erfaring og vurderet min
mangel på en studentereksamen, siger
hun og fortsætter:
- Det var lidt omstændeligt, husker
jeg, for jeg skulle udfylde et spørgeskema
på størrelse med et mellemstort kompendium og efterfølgende til samtale på seminariet. Til gengæld tog det ikke længe,
før jeg fik et skriftligt svar om, at jeg
havde fået merit for al praktiktiden og
bare skulle på et sommerkursus i en-

gelsk for at komme ind på uddannelsen.
Helle Kristiansen tog orlov fra sit arbejde og færdiggjorde pædagoguddannelsen i Jelling, mens hun modtog Statens
Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

RKV VAR HENDES ADGANGSBILLET
I 2015 havde hun igen mod på mere
uddannelse, så heldigvis gav pædagoguddannelsen adgang til en kandidatuddannelse i pædagogisk antropologi,
som hun færdiggjorde i 2017.
- Realkompetencevurderingen var
rigtig vigtig for mig, fordi jeg ikke havde
noget ud over 10. klasse. Den var adgangsbilletten til at kunne blive optaget.
Jeg var aldrig kommet så langt, som jeg
er i dag, uden, siger Helle Kristiansen og
fortsætter:
- Bare fordi man ikke har en studenterhue, betyder det ikke, at man ikke
kan komme ind på universitetet. Det troede jeg engang. Hvis man tror, det er
lukket land, så er det rigtig ærgerligt.
Det er vigtigt at gøre sig det klart, at man
ikke er låst af én vej gennem uddannelsessystemet. Realkompetencevurderingen åbner op for mange nye veje. ⁄⁄
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OM BRANCHESEKTION
PRIVAT SERVICE

Er du ansat i en servicevirksomhed,
hører du hjemme i Branchesektion
Privat Service, en ud af syv bran
chesektioner under HK/Privat.
Branchesektionen har ca. 29.500
medlemmer i hele landet og er ledet
af en bestyrelse, der vælges hvert 4.
år på et delegeretmøde.

Formand
Lasse Thorn,
e-mail: lassethorn@privat.dk
Redaktionssekretær
Yasemin Yigit (DJ),
tlf.: 33 30 44 01,
e-mail: yasemin.yigit@hk.dk

DERFOR SKAL DU TAGE GENVEJEN
/ FAGLIGT

SYNSPUNKT

Af Vicky Sørensen,
kontorassistent og
bestyrelsesmedlem
i Branchesektion
Privat Service

Vi lever i en tid, hvor disruption er blevet et modeord. En tid, hvor lovsangen om, at teknologien forandrer vores verden med eksponentiel hast,
ingen ende vil tage. Skiftende regeringer og arbejdsmarkedets parter messer konstant svaret på
vores bønner: efter- og videreuddannelse. Men på
trods af alle profetierne kan vi konstatere, at verden stadig står. Og der er stadig brug for HK’ere i
den private servicebranche.
… Men derfor kan vi nu godt uddanne os alligevel.
I stedet for uddannelse har mange af os satset
på virkeligheden væk fra skolebænken. Vi har tilegnet os viden, færdigheder og kompetencer uden
for det etablerede uddannelsessystem - noget, vi
ikke har papir på. Fx via jobbet, fritidslivet, frivilligt arbejde, højskole, udlandsophold, kortere kurser og tillidshverv.
Netop derfor har vi valgt at tage RKV - en forkortelse for realkompetencevurdering - op som
tema. På de foregående tre sider kan du læse, hvordan RKV er årsagen til, at Katja Brandt får en fuld
kontoruddannelse på kun otte uger, mens Helle
Kristiansen har fået en hel kandidatuddannelse uden nogensinde at have fået en studenterhue.
Hvis du er ufaglært eller er faglært, som ikke
har stået stille, kan du gøre dem kunsten efter. Du
kan nemlig tage en genvej ved at få papir på alt det,
du kan.
Uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem,
kan du få vurderet dine reelle kompetencer op
imod en del af eller en hel ungdoms-, akademieller diplomuddannelse. Hvis dine kompetencer
svarer til det niveau, du kunne have fået på uddannelsen, kan du få et papir på dem. Med det i
hånden kan du få merit for hele eller dele af den
uddannelse, du måske vil tage.
Så, hvis du som ufaglært vil have papir på det,
du kan - og måske endda mere i lønningsposen eller du som faglært trænger til at drage mod nye
horisonter, så vil jeg anbefale dig at starte med en
RKV.
fs_ps@hk.dk
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DEADLINE FOR
KOMMENDE NUMRE

NR. 06

Har du en idé til en artikel til
Branchesektion Privat Services
sider i HK/Privatbladet, kan du
kontakte:
Lasse Thorn,
e-mail: lassethorn@privat.dk

NR. 07

/

Udkommer i uge 36
Deadline er 15. juni
Udkommer i uge 40
Deadline er 24. august
NR. 08

Udkommer i uge 47
Deadline er 12. oktober

FAGLIGT NYT

LÆR AT FÅ RO OG OVERSKUD PÅ 11 SEKUNDER

Alle har hørt om mindfulness. Rigtig mange forbinder det med
mysticisme og spiritualitet, og det kan virke skræmmende.
Men faktisk kan det hjælpe langt de fleste af os til at finde ro
og overskud, eliminere stress, og så kan det hjælpe os til at
koncentrere os og huske bedre. Der skal ikke mere end 11
sekunder til. Forestil dig så, hvordan du ville kunne få det med
15 minutters træning om dagen ...
Alle de gode egenskaber ved mindfulness har fået HK’s
Branchesektion Privat Service til at invitere stresseksperten
Thomas Milsted til at komme og holde foredraget ”Mindful
ness, vejen til indre ro og overskud!”. Her præsenterer han dig
for en teknik, der tager udgangspunkt i hjerneforskningen.
Tilmeld dig arrangementet:
/ HK Sydjylland i Kolding 5. september 2018,
kl. 17.30-20.00. Tilmeld dig kursusnummer 0720-18-05
på MitHK
/ HK Hovedstaden i København 23. oktober 2018,
kl. 17.30-20.00. Tilmeld dig kursusnummer 0720-18-06
på MitHK

BLIV FERM TIL AT SPOTTE MENNESKETYPER

Kunder kommer i alle former og størrelser. Uanset type, er du
nødt til at forholde dig til dem i din kundeservice. Derfor giver
vi dig mulighed for at blive super skarp til at spotte og håndte
re forskellige mennesketyper.
Tilmeld dig:
⁄ KØBENHAVN, 25.09. på www.bit.ly/BTT-mennesketyper
⁄ HORSENS, 2.10. på www.bit.ly/BTT-mennesketyper_Horsens

NYE TAL: ALT FOR FÅ TAGER ELEVER

I forbindelse med trepartsforhandlingerne indgik regeringen
og arbejdsmarkedets parter i august 2016 en aftale, som
kaldes Praktikplads-AUB. Aftalen går ud på, at arbejdsgivere
hvert år får at vide, hvor mange elever de skal ansætte, inden
året er gået. Arbejdsgivere, der overstiger deres mål, får en bo
nus, mens de andre må til lommerne. Nu viser nye tal, at alt for
få arbejdsgivere i den private sektor tager elever. Pr. 1. april
2018 har 41.634 arbejdsgivere fået udstedt en bøde, mens
kun 18.802 har opfyldt deres mål.

