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EFTERUDDANNELSE
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EFTERUDDANNELSE
ER EN SVÆR
BALANCE

CFO ASKS HIS CEO: “WHAT HAPPENS IF WE INVEST IN DEVELOPING OUR
PEOPLE, AND THEN THEY LEAVE THE COMPANY?”
CEO ANSWERS: “WHAT HAPPENS IF WE DON’T, AND THEY STAY?”

\ SYNSPUNKT

Af Jeppe Engell. Faglig sekretær i HK/SAMDATA

VI SKAL HACKE
EFTERUDDANNELSE
Vi har data nok. Vi har viden nok. Vi skal finde den rigtige sekvens. Vi skal skrive det rigtige script. Vi skal rette den gamle
kode. Vi skal dokumentere det hele. Det er plads til fejl 40, men ikke 404.

Mere end 80 procent af SAMDATA\HK’s medlemmer har ikke en formel
IT-faglig uddannelse. De har massiv erfaring, certificeringer og mere eller
mindre flotte kursusbeviser fra private kursusudbydere.
Kendskabet til udbuddet og kvaliteten af efteruddannelse på erhvervsakademier hos vores medlemmer, deres arbejdsgivere og deres tillidsrepræsentanter er lav eller ikke eksisterende uanset om det handler om
Akademiuddannelse i Informationsteknologi eller Diplomuddannelser.
Vores medlemmer siger i stor stil, at der ikke er en god kultur for efteruddannelse på deres arbejdspladser, ikke alle steder, men mange steder.
Kolleger bakker ikke op om hinandens ønsker om at få papir på efteruddannelse og den viden man tilegner sig, bliver ikke nødvendigvis
brugt eller spurgt til.

Når man peger på noget, vender tre fingre den modsatte vej. Formel efteruddannelse kan ikke klares på med 3 dage på internat hos Superusers.
Formel efteruddannelse er undervisning, opgaver, læsning og ikke mindst
eksamen. Vi skal tale med vores kolleger, hvis barriererne for at møde op
på erhvervsakademier handler om andet end tid og økonomi. Vi skal ikke
efterlade elefanter i rummet.
Efteruddannelse er til alles fordel. Alle barrierer, udfordringer og trængsler
kan ændres, hackes om du vil. Det er den vigtigste opgave for os alle
sammen lige nu, at bidrage til et massivt efteruddannelses hackathon.

Arbejdsgiverne er meget lydhøre overfor ønsker, men kommer sjældent
eller aldrig med bud på hvilke kompetencer der brug for her og nu og
i fremtiden. Arbejdsgivernes viden om de eksisterende kompetencer
blandt vores medlemmer er lav, og der foregår ikke strategisk kompetenceudvikling mange steder af samme grund.

Synspunktet er et udtryk for skribentens egen holdning. Vi beder fra gang til gang relevante personer om at bidrage,
men har du noget på hjertet, så kontakt redaktionen på samdata@hk.dk
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I Energinet.dk har IT-direktør Morten Gade Christensen sat fokus
på at få udviklet IT-medarbejdernes kompetencer.

Økonomi er en vigtig årsag til, at så få medarbejdere
bliver tilbudt videreuddannelse.

4 DU SKAL TAGE DIG SELV SERIØST

Økonomi er en vigtig årsag til, at så få medarbejdere bliver tilbudt
videreuddannelse.

12 MANGLEN PÅ KLOGE
HOVEDER BLIVER ENORM

Dansk erhvervsliv mangler allerede kloge IT-hoveder
– og det vil eksplodere i en grad, så det skader konkurrenceevnen.

14 FIK NYT ARBEJDSLIV, STRAKS
EFTERUDDANNELSEN VAR I HUS

For 48-årige Dorte Bührmann åbnede en akademiuddannelse
omgående nye muligheder i softwarevirksomheden CSC, og
hun anbefaler varmt andre at investere tid i efteruddannelse.

Orker du ikke efteruddannelse? Så er det måske, fordi
du ikke er klar over, hvor mange muligheder der er på markedet.
Få en smagsprøve her.

IT-ansatte HK’eres manglende efteruddannelse er først og fremmest
arbejdsgivernes problem, fastslår Alternativets IT-ordfører, René Gade.

22 DU SKAL SELV TAGE ANSVAR

Virksomhederne efterspørger medarbejdere med bedre kompetencer,
HK ønsker at få medlemmerne til at efteruddanne sig. Men det er afgørende,
hvad medarbejderne selv ønsker at gøre.
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SAMDATA-medlemmer, der arbejder med drift eller support, har længe manglet et relevant tilbud om efteruddannelse.
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\ EFTERUDDANNELSE

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

”VI FÅR ET STØRRE BEHOV
FOR NYE KOMPETENCER”

KOMPETENCER

I Energinet.dk har IT-direktør Morten Gade Christensen sat fokus på at få udviklet IT-medarbejdernes kompetencer. Nye
teknologier sætter stadigt nye krav til medarbejderne. Og virksomheden har et ansvar for at få opkvalificeret de ansatte.
Men medarbejderne skal være indstillet på at gribe mulighederne for efteruddannelse, understreger han.
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Morten Gade Christensen tager en slurk af glasset med sort kaffe. En slurk senere sætter han det fra sig på
det hvide mødebord.
SAMDATA MAGASINET møder IT-direktøren i Energinet.dk til et interview om, hvordan han som leder sørger for, at hans medarbejdere har de rigtige kompetencer. Og ifølge Morten Gade Christensen sætter den
teknologiske udvikling konstant to tykke tuschstreger under behovet for efteruddannelse og opkvalificering.
”Specielt inden for teknologi er der et massivt behov for, at medarbejderne flytter sig. I dag kan brugerne
selv meget mere end tidligere, og det stiller nye krav til IT-medarbejderne. Vi skal kunne meget mere. Udviklingen er eksponentiel,” siger han.
STØRRE OG STØRRE BEHOV
I dag har Energinet.dk, der skal sikre det danske transmissionsnet til el og gas, godt 140 medarbejdere i
IT-afdelingen samt 40 eksterne konsulenter på Filippinerne. Alle skal de være rustet til en teknologisk udvikling, der hele tiden accelererer. Så i øjeblikket arbejder Morten Gade Christensen på en såkaldt kompetencematrix for at få kortlagt, hvilke IT-kompetencer Energinet.dk råder over i dag. Og hvilke kompetencer der vil
være brug for i fremtiden.
”Lige nu sker der så meget inden for IT-verdenen, at vi får et større og større behov for nye kompetencer.
Du kan jo ikke åbne aviserne uden at læse om digitalisering. Alle taler om kunstig intelligens, disruption og
selvkørende biler,” siger han.
Morten Gade Christensen smiler:
”Som IT-direktør spørger man til sig selv: Gad vide, om vi ikke burde vide noget om alt det? Og ja, vi er nødt
til at finde ud af, hvor stort et spring der er mellem de kompetencer, vi har i dag, og dem, vi skal bruge i
morgen.”
Morten Gade Christensen erkender blankt, at den kortlægning kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne:
Vil jeg blive vejet og fundet for let? Bliver mine opgaver outsourcet til eksterne leverandører? Kan jeg overhovedet finde ud af alt det nye, der pludselig skal ind på mit skrivebord? Netop derfor stiller kortlægningen
store krav til at ledelsen sørger for en god, tillidsfuld og åben dialog, understreger han.
”Der er ingen tvivl om, at de medarbejdere, hvis kompetencer bliver overhalet af udviklingen, godt ved det.
Så som ledere skal vi være meget åbne om, hvad vi har brug for i fremtiden, og sørge for at vi får tilrettelagt
udviklingsplaner, der løfter medarbejdernes kompetencer,” siger han.
Men det kan være noget lettere sagt end gjort, understreger Morten Gade Christensen.
”Taler vi for eksempel om kunstig intelligens, kan jeg jo ikke slå op i et kursuskatalog for IT-uddannelser, og
sige, at vi napper lige de der tre kurser. De uddannelser findes ikke som standardfag. Her skal vi lede efter
kompetencerne globalt, og hive eksperter ind til inspiration og sidemandsoplæring,” siger han.
FULDKOMMEN INDISKUTABELT
Målet er at få skabt interesse blandt medarbejderne, så de selv tager teten i forhold til at søge efteruddannelse. Og netop her har ledelsen – med Morten Gade Christensen selv i spidsen – et klart ansvar for at give
medarbejderne den fornødne tid til uddannelsen.
”Det er fuldkommen indiskutabelt. Men medarbejderne har også et ansvar for at påpege, hvordan det kan
lade sig gøre. Det er jo dem, der kender deres opgavepalette bedst. Vi kan hjælpe dem med at prioritere og
ved at flytte arbejdsopgaver, siger han.
Et vigtigt redskab er de udviklingsplaner, der er lagt for alle medarbejdere. Og her er det de enkelte chefer,
der har ansvaret for, at der bliver fulgt op på planerne.
”Men planerne bliver jo skabt i en symbiose mellem medarbejder og leder. Og ud fra det finder man ud af,

”

Lige nu sker der så meget inden for IT-verdenen, at vi får et
større og større behov for nye kompetencer. Du kan jo ikke
åbne aviserne uden at læse om digitalisering. Alle taler om
kunstig intelligens, disruption og selvkørende biler.

KORT OM
MORTEN GADE
CHRISTENSEN
Oprindeligt er den 37-årige Morten Gade
Christensen uddannet som datamatiker i
Esbjerg. Denne uddannelse har han suppleret med en MBA (Master of Business
Administration, red.) fra CBS (Copenhagen
Business School, red.) og en finansiel uddannelse på London Business School.
Inden Morten Gade Christensen blev IT-direktør i Energinet.dk, han haft en karriere i
det private erhvervsliv i virksomheder som
LM Windpower, VELFAC og Danisco.
I 2016 blev han kåret som landets bedste
CIO af Computerworld.
Morten Gade Christensen er gift og far til
to døtre.
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\ EFTERUDDANNELSE
Ifølge Morten Gade Christensen, IT-direktør i Energinet.dk, øger den teknologiske udvikling konstant
behovet for efteruddannelse og opkvalificering.

hvordan den enkelte medarbejder skal opdyrke de nye kompetencer. Om det skal være gennem certificeringskurser eller sidemandsoplæring eller noget helt tredje,” siger Morten Gade Christensen.
TAGER TID AT FÅ VIDEN
Ifølge IT-direktøren skal man dog ikke være ”så blåøjet” at tro, at man kan opkvalificere alle medarbejdere til
alt. Sådan fungerer den virkelige verden ikke. Nogle kompetencer er man nødt til at hente uden for huset.
Men når det så er sagt, tror Morten Gade Christensen ikke på, at man bare kan fyre medarbejdere, hvis de
ikke lige har de rigtige kvalifikationer.
”Jeg plejer at sige, at når jeg ansætter folk, så er det på grund af deres energi og væremåde. Og har jeg en
medarbejder, der har en stor forståelse for, hvordan virksomheden her fungerer, så vil jeg gå meget langt
for at få opkvalificeret den medarbejder. Man kunne godt forestille sig en tilgang hvor man opsagde medarbejdere og ansatte nye, men så mister man en person med en nærhed til og forståelse for forretningen,”
siger Morten Gade Christensen.
Han tager en pause:
”Husk, at det kan du ikke købe dig til. Jeg kan jo ikke hyre en ny mand, der kender dette hus ud og ind.
Eksisterende medarbejdere sidder på meget værdifuld viden,” siger han.
Dette må dog aldrig blive til en sovepude. Har man sagt ja til at arbejde med IT, har man også sagt ja til et
arbejdsliv, hvor det der – som Morten Gade Christensens udtrykker det – står ”bag på konvolutten”, er, at
opgaverne indebærer konstante forandringer og dermed krav til ens arbejdsliv.
”Det hele handler om at skabe en kultur, så medarbejderne gerne vil med på den rejse. At de har den gnist
og nysgerrighed på at udvikle sig i takt med morgendagens behov. Og skal vi skabe den kultur, handler det
om, at medarbejderne har tillid til, at ledelsen giver plads til udvikling,” siger han.

MORTEN GADE CHRISTENSENS RÅD
TIL IT-CHEFER OM EFTERUDDANNELSE AF
MEDARBEJDERNE
1. Skab tydelighed om, hvilke kompetencer der er behov for i fremtiden.
2. Sørg for, at der sammen med medarbejderne bliver lagt udviklingsplaner, som der bliver fulgt op på.
3. Kommuniker åbent, tydeligt og – ikke mindst – ærligt om, hvilke kompetencer der ikke er behov for
i fremtiden.

MORTEN GADE CHRISTENSENS RÅD
TIL IT-MEDARBEJDERE OM EFTERUDDANNELSE
1. Gå ind i arbejdet proaktivt, og opsøg de kompetencer, der er behov for. Du må ikke læne dig
tilbage og vente på, at din leder kommer med ideerne til efteruddannelse.
2. Vær åben over for forandringer. De kommer hele tiden i IT-verdenen.
3. Vær nysgerrig på mulighederne i din virksomhed.
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ENERGINET.DK
Energinet administrerer den offentlige
infrastruktur – transmissionsnettet for
elektricitet og gas – der sikre forsyningen
af strøm og gas til private husholdninger,
virksomheder og alle andre. Virksomheden
er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og finansieres via forbrugernes el- og
gasregninger.
Energinet har knap 950 ansatte, hvoraf
godt 140 er beskæftiget med IT-opgaver
sammen med ca. 40 eksterne konsulenter på
Filippinerne. Virksomheden har en offentligt
udpeget bestyrelse, og en direktion på tre
mand. Sidste år præsterede Energinet et
underskud efter skat på 54 millioner kroner,
hvilket var en forbedring i forhold til året
forinden.
Kilder: Energinet.dk, årsberetning 2015 mv.

KUNSTIG INTELLIGENS ER FREMTIDEN
– MEN IKKE EN HYLDEVARE
Inden for energiforsyningen vil kunstig intelligens være en af de teknologier, som vil få en større og større rolle, mener Morten Gade
Christensen, IT-chef i Energinet.dk, der har ansvaret for den infrastruktur, der transporterer el og gas fra producenter til kunderne.
”Vi overvejer lige nu, hvordan vi kan anvende kunstig intelligens til at optimere vores energiforsyning. Det kan anvendes til automatisere en stor del af de arbejdsprocesser, vi har i dag,” siger han.
Ifølge Morten Gade Christensen kan kunstig intelligens for eksempel anvendes til at forbedre vedligeholdelsen af det transmissionsnet, der sender strøm og gas rundt i landet.
”Vi har for milliarder af kroner i aktiver stående i hele Danmark. Og det koster mange penge at vedligeholde det. Ved at bearbejde
de store mængder data i vores systemer, kan vi optimere vores vedligeholdelse,” siger Morten Gade Christensen.
Men viden om kunstig intelligens er ikke en hyldevare, som man kan sende medarbejdere på kursus i. Ifølge Morten Gade Christensen er man i dag nødt til at opdyrke disse kompetencer selv i hans afdeling.
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\ EFTERUDDANNELSE
Foto: CBS

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

INGEN LETTE VEJE TIL
EFTERUDDANNELSE
Økonomi er en vigtig årsag til, at så få medarbejdere bliver tilbudt videreuddannelse. Der er ingen
smutveje, men realkompetencevurderinger og bedre dialog kan løse op for knuden, mener eksperter.

På Frederiksberg hænger der en vinduesreklame hos uddannelsesvirksomheden
SiriusPartner, der tilbyder udvikling af både ledere og medarbejdere.
CFO asks his CEO: “What happens if we invest in developing our people, and
then they leave the company?”
CEO answers: “What happens if we don’t, and they stay?”
Teksten rammer lige ned i de udfordringer, der præger efteruddannelsesområdet
i Danmark. Økonomi er nemlig en helt central årsag til, at der ikke er flere, der
efteruddanner sig. Det siger en række eksperter, som SAMDATA MAGASINET
har talt med.
“I et land som Danmark er de økonomisk incitatementer til at efteruddanne sig
relativt små,” siger Niels Westergård-Nielsen, der er professor på CBS.
SKAT OG SAMMENPRESSET LØNSTRUKTUR
Niels Westergård-Nielsen understreger, at der i Danmark findes meget lidt brugbar statistik om efter- og videreuddannelse. Men han siger, at økonomien er den
vigtigste årsag til, at så relativt få videreuddanner sig, mens de er i job.
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“For arbejdsgiverne er incitatementet småt, fordi medarbejderen efter efteruddannelse kan forvente et lønspring opad, og fordi selve uddannelsen også koster
penge. For medarbejderen er incitatementet småt, fordi der ikke er et lønspring i
vente,” siger han og fortsætter:
“I virksomhederne kigger man meget nøje på, om det kan betale sig. For hvis
man uddanner medarbejderen for godt og for meget, så risikerer man, at de
finder et andet job.”
Niels Westergård-Nielsen peger på, at det danske arbejdsmarked har virksomheder, hvor mange medarbejdere traditionelt bliver på samme arbejdsplads i
mange år, der er andre virksomheder, der er mere domineret af, at folk skifter job
hyppigt.
“Især i den sidstnævnte type virksomhed, kan en investering i en medarbejders
videreuddannelse betyde, at man bare fremskynder hastigheden hvor med de
finder et nye job, og det mindsker jo arbejdsgiverens incitatement yderligere,”
mener han.
Han fremhæver, at lønningerne i Danmark er sammenpresset og at et uddan-

nelsesspring fra f.eks. kort til mellemlang videregående uddannelse sjældent vil
medføre en større lønstigning. Løntrinnene er helt enkelt så tæt på hinanden, at
der ikke er store gevinster at hente for den ansatte.
“I andre lande er der et større økonomisk incitatement, fordi lønstrukturen ikke er
så sammenpresset. Samtidig er der også en lavere marginalskat, hvilket jo også
spiller ind. Men i de skandinaviske lande og Holland er økonomien ikke til det,”
siger professor Niels Westergård-Nielsen.
Han tilføjer:
“Men når det er sagt, så skal man ikke undervurdere at videreuddannelse også
kan og bliver brugt til at fastholde medarbejdere, simpelthen fordi det medfører
et mere spændende job.”
UDBUD OG EFTERSPØRGSEL
Palle Rasmussen, der er professor på Institut for Læring og Filosofi (HUM) ved
Aalborg Universitet, er enig med CBS-professoren i, at økonomi er en vigtig
omstændighed når det kommer til efteruddannelse.
“Spørgsmålet for virksomhederne er jo, hvor meget de skal investere i medarbejdere, som de ikke har sikkerhed for bliver på arbejdspladsen,” siger han, men
understreger samtidig, at økonomi ikke er den eneste faktor.
For det spiller også en vigtig rolle, hvordan arbejdsmarkedet i den konkrete sektor ser ud. Er der f.eks. høj eller lav arbejdsløshed, så kan det have en indvirkning.
“Det handler også om udbuddet af arbejdskraft. Hvis man har brug for nogle
mellemledere, så kan man vælge at opkvalificere sine egne erfarne medarbejdere.
Men man kan også ansætte nyuddannede med et højere uddannelsesniveau til
en formentligt lavere løn,” siger han.
Palle Rasmussen understreger, at de strukturelle rammer for efteruddannelse
herhjemme er gode - og bedre end i mange andre lande.
“Det danske videreuddannelsessystem er af høj kvalitet og godt organiseret.
Samtidig er det muligt at få offentlig støtte til meget efteruddannelse. Man
får et rigtigt, offentligt anerkendt diplom og ikke bare et certifikat fra en privat
virksomhed. Selvom det ikke er perfekt, så er de overordnede rammer bedre end
i mange andre lande.”
DIALOG ER VEJEN FREM
Han peger på, at der er store forskelle fra branche til branche, og at niveauet
af efteruddannelse i IT-sektoren ikke nødvendigvis er indikator for situationen i
andre sektorer.
“Jeg har indtryk af, at IT-branchen altid har været meget dynamisk. Der har ikke
været så meget fokus på rammer og arbejdsforhold, men i stedet på teknologisk
udvikling.”
Palle Rasmussen mener, at en løbende dialog mellem lededlse og medarbejdere
er den bedste måde at sikre relevant efteruddannelse.
“Der er brug for en dialog, hvor begge parter udviser interesse. Det er en forudsætning. På den måde kan arbejdsgiveren få en ansvarsfølelse overfor medarbejderen, mens medarbejderen kan se hvilket ansvar og muligheder, der kan være
ved at blive i virksomheden. Det sætter selvfølgelig ikke markedskrafterne ud af
spil, men det giver en større sandsynlighed for at man kan følges ad i fremtiden.”
INGEN SYSTEMATISKE PLANER
Mange virksomheder har i dag ikke en overordnet plan for systematisk efteruddannelse eller opkvalificering medarbejderne. Det er ikke en del af ledelsesstrategien, fortæller Henning Salling Olesen. Han er professor på Institut for Mennesker og Arbejdsliv ved RUC og forsker blandt andet i læring og uddannelse.
“De foretrækker i stedet hyre nogen, der kan det, som de har brug for, når de har
brug for det. Hos de store virksomheder findes der selvfølgelige HR-afdelinger,
men de er sjældent med til at udstikke virksomhedens linjer,” siger han.
Professoren påpeger, at det som regel er nøglemedarbejdere, der bliver sendt på
efteruddannelsen af ledelsen.
“De kortuddannede IT-medarbejdere opleves ikke som nøglemedarbejdere af
ledelsen. Mange af dem er jo selvlærte og har ofte supportfunktioner knyttet til
bestemter teknologier og procedurer. Derfor kan jeg forestille mig, at de falder
lidt under radaren,” siger Henning Salling Olesen.

”

I virksomhederne kigger man meget nøje på, om det
kan betale sig. For hvis man uddanner medarbejderen
for godt og for meget, så risikerer man, at de finder
et andet job.

Det er nemlig især langtuddannet personale, der anses som nøglemedarbejdere,
når der skal iværksættes efteruddannelse.
“Ser man f.eks. på industrien, så vil det typisk være dem, der har centrale positioner i produktionen så som ingeniører og produktionsledere,” forklarer han.
MEGET SÅRBAR GRUPPE
Henning Salling Olesen påpeger, at de teknologidrevne faggrupper er særdeles
sårbare, hvis de ikke efteruddannes, fordi nye teknologier kommer til i hastig fart.
“Der er en ekstremt stor risiko for at falde af i svinget, når der sker store teknologiske udviklinger. Det sker også for IT-folk med længere uddannelser, men de
kortuddannede er bare endnu mere sårbare,” siger han.
Derfor er det vigtigt at få gjort efteruddannelsen synlig på arbejdspladsen.
“Den enkelte skal selvfølgelig være opmærksom på tænke over karriereplanlægning og kompetenceudvikling, hvor de individuelt tager det. Men det bør også
tages op under medarbejderudviklingssamtaler. Ligeledes kan fagforeningerne
gøre en indsats på området,” mener Henning Salling Olesen.
REALKOMPETENCEVURDERINGER KAN VÆRE VEJEN FREM
En helt anden mulighed er at bruge realkompetencevurderinger som værktøj til
at starte overvejelser om efteruddannelse. Det er tests, hvor en medarbejders
kompetencer vurderes udfra hendes reelle kvalifikationer i stedet for hvad der
står på eksamensbeviset.
Det har hovedsagligt været et værktøj, der blev brugt, når personer, der ikke
opfyldte de formelle krav til en uddannelse søgte om dispensation på baggrund
af erhvervserfaring og selvlærte evner.
Men vurderingerne kan også bruges som led i at skabe øget opmærksomhed om
efteruddannelse for både ledere og medarbejdere, fortæller professor Henning
Salling Olesen.
“I fagforeningen 3F har der været en diskussion om hvorvidt man kunne få
retten til en realkompetencevurdering med i overenskomsten. Det kan nemlig
give den enkelte medarbejder en synliggørelse af hvad de kan, hvilket er nyttigt i
forbindelse med jobskifte og lønforhandlinger,” siger han.
Han fortsætter:
“Men det kan også bruges til at sætte tanker i gang i hovedet på folk. På den
måde kommer folk til at reflektere over hvad de kan, hvad de ikke kan og hvad
de gerne vil kunne. Ad den vej kan medarbejderen sammen med sin ledelse
lægge en plan for efteruddannelse.”
\

\ SIDE 9

\ EFTERUDDANNELSE

\ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

DU SKAL
TAGE DIG
SELV SERIØST
Økonomi er en vigtig årsag til, at så få medarbejdere bliver tilbudt videreuddannelse. Der er ingen smutveje, men realkompetencevurderinger og bedre dialog
kan løse op for knuden, mener eksperter.

Når man tænker på efteruddannelse af IT-folk, er det nemt at tænke på alle
forhindringerne først: Det er dyrt, det er svært at få tid og svært at få lov
af chefen.
Man kan også vende det om, og se på udfordringen på en anden måde.
”Man kan starte med at se på den værdi, man selv bidrager med på
arbejdspladsen, og hvordan man kan øge den værdi,” siger Jens Rastrup
der er bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK. Han peger naturligt nok på
uddannelse som den faktor, der er afgørende.

kursus og en afleveringsopgave oven i på bestemte tidspunkter.”
”Uddannelse er alt for ofte bygget op om unge menneskers mulighed for
at kunne studere fuldtid, men uddannelsesinstitutionerne bør gøre det
nemmere at bide uddannelsen over i mindre bidder og taget kurset online,
så man kan læse på tidspunkter, der passer med et liv fyldt med børn,
familie og job, så man reelt kan klare at kaste sig ud i den livslange læring,”
understreger Jens Rastrup.

TO SERIØSE SPØRGSMÅL
”Hvis du tager dig selv seriøst, stiller du to spørgsmål: Hvad kan du i år, som
du ikke kunne sidste år? Og hvad vil du have lært inden for det næste år?”
”Når man forhandler løn, kan man jo overveje, om det er så vigtigt at få de
sidste 200 kr. ekstra om måneden, eller om det ikke giver langt større værdi,
hvis man får chefen til at give fri til nogle kursusdage og måske betalte
bøger.”
”Næste gang man skifter job, kan de penge meget nemt komme igen, hvis
man har et bedre CV, og det er i hvert faldt helt sikkert, at hvis man skal
holde frem til pensionsalderen, så er der ikke noget alternativ til konstant at
lære noget nyt,” understreger Jens Rastrup.

HELT NYE SAMDATA\HK-KURSER
SAMDATA\HK har i mange år haft et meget stort udbud af almindelige
kurser, men i år har man taget konsekvensen, og har lagt udbuddet helt om,
så kurserne nu hovedsageligt foregår online.
Det betyder både, at de enkelte kurser kan håndtere langt flere deltagere
men også, at det bliver nemmere at få kabalen til at gå op, når man selv
bestemmer om man vil læse et kvarter den ene dag og to timer den anden.
Samtidigt kan de studerende selv bestemme hvilke emner, der er nemme
og hvilke videoer, der lige skal ses et par gange mere.

ALT FOR MANGE MED KORTE UDDANNELSER
Det er ikke tilfældigt, at SAMDATA\HK har sat uddannelse som det første
punkt i fagforeningens IT-politiske strategi.
”Det bekymrer os meget, at helt op mod 60 % af SAMDATA\HK’s medlemmer har ingen - eller kun en kort uddannelse. Det gør dem utroligt sårbare,
når firmaer skal spare, når nye teams skal sammensættes eller når medlemmerne skal skifte til det næste job i karrieren,” siger Jens Rastrup.
GØR DET NEMT AT BLIVE KLOG
”Mange af de forhindringer, der førhen kunne stoppe en fra at tage en
uddannelse, er i dag meget mindre,” mener Jens Rastrup. Det gælder både
tid og penge.
Er man ansat i regioner eller kommuner, findes der nu betydelige kompetencefonde, hvor man kan søge op til 25.000 kr. til efteruddannelse. Men Jens
Rastrup har dog et budskab til uddannelsesinstitutionerne.
”Den anden udfordring er som regel tid. Når man skal have et fuldtidsjob til
at gå op med familielivet, hvor børn skal hentes og maden skal stå på bordet, kan det være svært at få kabalen til at gå op, hvis man lige skal klare et
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NYE AKADEMIEUDDANNELSER
En anden udfordring for mange medlemmer har været, at de fleste IT-uddannelser krævede et højt niveau inden for programmering. Det matcher
ikke de opgaver, som medlemmerne sidder med til hverdag.
Her har SAMDATA\HK arbejdet intensivt på at få udviklet nye akademiuddannelser inden for drift, vedligehold og support. Uddannelserne, der
i niveau svarer til en datamatikeruddannelse, vil sandsynligvis stå klar fra
sommeren 2017, og vil være tilpasset, så man kan passe et arbejde ved
siden af.
”Det er lidt af en revolution, fordi uddannelserne passer meget bedre til
de opgaver, som vore medlemmer sidder med til hverdag,” forklarer Jens
Rastrup.
HVIS DU VED DET – SÅ FÅ PAPIR PÅ DET
SAMDATA\HK har også støttet de såkaldte realkompetencevurderinger
(RKV), hvor IT-folk der har hentet en masse erfaringer i erhvervslivet kan få
papirer på deres kundskaber.
Det seneste initiativ kommer fra Erhvervsakademiet Lillebælt, der lige nu
kører et pilotprojekt, hvor man tester et nyt onlineværktøj, der skal gøre det
nemmere at finde ud af, om IT-folk har kompetencer til at få godskrevet

konkrete fagmoduler på fx diplomuddannelserne.
”RKV er et rigtigt godt værktøj, som er superrelevant for
netop vores medlemmer, fordi der er så mange autodidakte
IT-folk. Har man en masse erhvervserfaring og måske en
stribe korte kurser, bør man helt klart undersøge, om man
kan supplere sin viden og få papir på en samlet uddannelse.
Det kan virkeligt redde en på lang sigt,” siger Jens Rastrup.
STYR DIN MUS
Jens Rastrup har et kerneprincip, som gælder i mange
sammenhænge – også uddannelse.
”Det handler ganske simpelt om at tage ansvar for ens eget
liv. Der er lidt for mange af vore medlemmer, som lader
stå til, og som føler, de har rigeligt at se til med de daglige
opgaver. ”
”I stedet bør man tage ansvaret på sig, og bruge den næste
MUS-samtale til at lægge en plan sammen med chefen.
Den samtale skal ikke styres af chefen, men skal være
en ligeværdig snak om, hvordan man bidrager bedre til
virksomheden.”
”Hvis virksomheden tænker langsigtet, så kan de godt se,
at medarbejderne skal være klar til de udfordringer, der
ligger et par år ud i fremtiden – og det kræver som regel
uddannelse. Det er lige der, man skal lave en aftale, som
forpligter gensidigt,” understreger Jens Rastrup.
\

”

Hvis du tager dig selv seriøst, stiller du
to spørgsmål: Hvad kan du i år, som du
ikke kunne sidste år? Og hvad vil du
have lært inden næste år?
Jens Rastrup, SAMDATA\HK bestyrelsesmedlem
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MANGLEN PÅ
KLOGE HOVEDER
BLIVER ENORM
Dansk erhvervsliv mangler allerede kloge IT-hoveder – og det vil eksplodere i en grad, så det skader konkurrenceevnen. Dansk Industri mener, IT-uddannelserne har brug for et bedre image, og så skal medarbejderne selv tage ansvar for hele tiden at holde sig opdateret

Den er helt gal, og det bliver hele tiden værre. Der mangler IT-folk i Danmark,
og det skader både IT-branchen og hele nationens velfærd.
Men det må være op til den enkelte at tage ansvar for sin egen kompetencegivende videreuddannelse, mener arbejdsgiverne.
VIL HÆMME VÆKSTEN
Situationen er ellers alvorlig nok.
Når virksomhederne søger efter programmører, IT-arkitekter eller folk, der kan
designe brugergrænseflader ender hver 4. eller 5. jobopslag med, at der slet
ikke bliver ansat nogen – ganske simpelt fordi der mangler kvalificerede folk.
Tallene stammer fra rapporten ”Virksomheders behov for digitale kompetencer”, og den afslører, at det danske arbejdsmarked er på vej ud i alvorlige
problemer. Hos Dansk Industri regner man med, at det vil koste både arbejdspladser og mistede muligheder.
”Vi kommer til at tabe de arbejdsmuligheder, som udviklingen giver, for hvis vi
ikke udfører opgaverne, så er der andre, der gør, og det går ud over konkurrenceevnen,” siger Henrik Valentin Jensen, der er chefkonsulent i DI Digital.
Han peger også på, at det ikke er et problem, der er begrænset til en bestemt
branche.
”Vi kommer til at tabe økonomisk vækst, for det er ikke kun IT-branchen, det
rammer. IT er blevet så integreret i næsten alle brancher, at både innovation,
produktivitet og distribution er afhængig af, at virksomhederne har adgang til
kloge IT-folk.”
MANGEL PÅ DEM MED LANGE UDDANNELSER
Rapporten fortæller ikke kun, at der mangler IT-folk. Den specificerer også ret
entydigt, at det er folk med lange uddannelser, der bliver mest mangel på i
fremtiden.
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Fremskriver man de nuværende tendenser vil der mangle 13.000 IT-folk med
længerevarende videregående uddannelse og 7.000 med en mellemlang videregående uddannelse.
”Vi ser det som et uddannelsesproblem. Vi har ikke fået uddannet folk nok, og
det er især folk med de tekniske uddannelser - for eksempel programmering,”
forklarer Henrik Valentin Jensen.
”Men det er en kæmpestor indsats, der skal til. Vi skal have flere, der tager en
uddannelse, flere der tager en efteruddannelse og vi skal have tiltrukket flere
udenlandske specialister.”
ALLE SKAL VÆRE BEDRE TIL IT
Henrik Valentin Jensen understreger, at det ikke bare er IT-folk vi har brug for
flere af.
”I 2013 målte man danskernes IT-kompetencer, og det er op mod 30 % i den
arbejdsdygtige alder – over 1 million danskere, som ikke kunne det basale som
at søge oplysninger, bruge regneark, etc. Alle danskere skal blive bedre til at
bruge teknologi, for hvis man ser på vore færdigheder, så kan vi ikke nok i dag.
Hvis vi skal blive mere effektive, så forudsætter det i dag, at man kan arbejde
bag en skærm. Vi skal ikke alle være programmører, men vi skal kunne kombinere forskellige data og informationer.”
Når det er særlig vigtigt i disse år, er det ifølge Henrik Valentin Jensen fordi, vi
er i gang med en større transformation, hvor IT går fra at være noget specialister tog sig af – til noget, der er overalt.
”Der er kommet IT ind alting. Stort set ethvert produkt kan få indarbejdet
intelligens – både produkter til os på det private plan og til erhvervslivet. Fx en
kontaktlinse, som hjælper folk med sukkersyge med at måle deres behov for
insulin. På samme måde giver høreapparater, der virker sammen med mobiltelefonen en helt ny oplevelse for forbrugeren.”

”

Vi kommer til at tabe økonomisk vækst, for det er
ikke kun IT-branchen det rammer. IT er blevet så
integreret i næsten alle brancher, at både innovation, produktivitet og distribution er afhængig af, at
virksomhederne har adgang til kloge IT-folk.
Henrik Valentin Jensen, Chefkonsulent, DI Digital

”Vi kommer til at koble sensorer på mange ting, og så vil vi kunne bruge de
data til at skabe bedre produkter og oplevelser. Hele området kommer til at
eksplodere de næste 5-10 år. Derfor bliver der mange opgaver med datahåndtering, big data-analyse og cloud løsninger.”
Han forudser, at hele uddannelsesområdet også bliver ændret.
”Man kommer til at kunne lave rent virtuelle træningsfaciliteter, hvor man baserer kurserne på ægte data. På samme måde som piloter har lært at flyve ved
hjælp af flysimulatorer, så kan man lære folk op i at servicere store infrastrukturanlæg som fx vindmølleanlæg uden at de skal transporteres hen til en fysisk
simulator.”
EFTERUDDANNELSE ER DEN ENKELTES ANSVAR
Hos Dansk Industri mener man ikke, at man skal hælde flere byrder på de
danske arbejdsgivere, når det kommer til efteruddannelse.
”Nej, danske arbejdsgivere er dem, der efteruddanner mest.”
Henrik Valentin Jensen mener i stedet, at det er afgørende at få ændret
IT-branchens image. ”Det er samme problematik, som vi har med ingeniører.
Mange kan godt have et fejlbillede af, hvad det betyder at arbejde med IT.”
”De kompetencer vi får brug for, vil være nogen, der er brug for i en bestemt
kundeopgave. Noget af efteruddannelsen vil bestå af learning-on-the-job, hvor
du sætter dig hen og lærer det værktøj du mangler.”
”Hvis folk har arbejdet med én bestemt teknologi i 10 år, og den bliver irrelevant, så må de have en efteruddannelse, men det er som regel så langvarigt, at
det ikke er noget man kan stå for som arbejdsgiver. Her virker vores efteruddannelsessystem ikke særlig fleksibelt. Det kan tage så lang tid at uddanne
folk, at de risikerer, at deres viden bliver irrelevant for tingene forandrer sig så
hurtigt.”
\

RAPPORT: VIRKSOMHEDERS BEHOV
FOR DIGITALE KOMPETENCER
HOVEDPOINTER
\ Flere IT-folk i Danmark:
Antallet af ITK-specialister er steget fra 75.000 (2008) til 85.000 (2013).
\ IT-folk udgør stadigt større andel af jobopslagene:
Jobopslag efter ITK-specialister er steget fra 1,3 % (2009) til 2,7 % af de samlede antal ledige job.
\ Få med en uddannelse: Kun hver tredje IT-specialist har en IT-uddannelse.
\ Ikke nok kvalificerede ansøgere:
Hver 3. eller 4. jobopslag er forgæves, når der søges efter folk med kompetence inden for programmering, udvikling af systemer og applikationer, design
af brugergrænseflader, testning af programmer, analyse og specifikation og
IT-arkitektur.
\ Flere med lange uddannelser:
Fra 2008 til 2013 er andelen af folk med en lang videregående uddannelse
vokset fra 10 % til 15 %.
\ Kritik af uddannelserne:
Kun 1 ud af 4 virksomheder vurderer, at uddannelserne tilpasser sig arbejdsmarkedets behov i tilstrækkelig grad.
\ I 2030 vil der mangle 10.000 IT-specialister med konstruktionskompetencer og
6.000 med kompetencer inden for planlægning og systemdesign.

\ SIDE 13

\ EFTERUDDANNELSE

\ Af Birgitte Aabo.Foto: Thomas Brolyng

FIK NYT ARBEJDSLIV, STRAKS
EFTERUDDANNELSEN VAR I HUS
For 48-årige Dorte Bührmann åbnede en akademiuddannelse omgående nye muligheder i softwarevirksomheden CSC,
og hun anbefaler varmt andre at investere tid i efteruddannelse.
”12!”
Dorte Bührmann er typen, der går all in, når hun beslutter sig for noget. I juni blev
det kronet med topkarakter for den afsluttende hovedopgave i Akademiuddannelsen i informationsteknologi, med fokus på software og webudvikling.
Samme karakter sikrede hun sig, da hun afsluttede flere fag – laveste karakter på
det splinternye eksamensbevis er således et 10-tal.
”Det har været en virkelig dejlig oplevelse at finde ud af, at jeg stadig kan tilegne
mig helt nye færdigheder og er i stand til at lære nyt, så mange år efter, at jeg
har forladt skolebænken. Det vidste jeg jo ikke på forhånd, om jeg kunne. Men
jeg har prioriteret uddannelsen benhårdt, fulgt undervisning om aftenen igennem
flere år og haft op til 30 timers lektielæsning ugentligt,” fortæller 48-årige Dorte
Bührmann.
Hun ville ikke risikere bagefter at komme til at ærgre sig over, at hun måske
kunne have gjort det mere helhjertet og fået et bedre resultat:
”Jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne. Jeg tænkte, at jeg bare skulle
blive ved og lade være at tage for lange pauser fra studiet. For når først du er
i det spor og har lektier, vænner du dig til arbejdsbyrden – det er bare om at
fortsætte.”
VIDEN I BRUG
Ikke nok med, at Dorte Bührmann fik topkarakterer over hele linjen – det bedste
var, at hun stort set omgående kunne gå i gang med at bruge sin nye viden på
sin arbejdsplads, softwarevirksomheden CSC i Valby, der leverer it-løsninger til
private og offentlige kunder. Efter sommerferien fik hun nyt job og har nu titel af
Professional Programmer Analyst.
Og det var lidt heldigt, for hun havde ikke fået stillet nogen konkret gulerod i
udsigt i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen.
”Jeg var ikke blevet lovet et nyt job, hvis jeg gennemførte uddannelsen – der var
igen garantier af den slags. Det var fuldstændig mit eget initiativ, og der har været forståelse fra ledelsen for, at jeg ville det her, men hvad det kunne resultere i
jobmæssigt, var ikke afklaret,” siger hun.
Hun satsede på, at der ville vise sig en åbning før eller siden, og den kom næsten
med det samme:
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”Jeg var så heldig, at der blev en stilling ledig i den afdeling, jeg gerne ville flyttes
til, netop som jeg var færdig med akademiuddannelsen. Det var vist mest af alt
rigtig heldig timing,” siger en tilfreds Dorte Bührmann.
ET NYT ARBEJDSLIV
I sin nye jobfunktion som Professional Programmer Analyst har hun fået helt nyt
jobindhold – et nyt arbejdsliv.
”Mit arbejde går ud på at vurdere, fejludrede og vedligeholde drivere. Jeg har
med det samme kunnet bruge et bredt udsnit af det, jeg har lært under min
uddannelse. Jeg tog mange programmerings- og database-fag, så det er en
rigtig god fornemmelse, at det straks kunne tages i brug – at jeg havde noget at
anvende det til i min nye arbejdshverdag.”
At Dorte Bührmann kommer med den seneste nye og opdaterede viden, gør
ingen forskel på den ydmyge tilgang, hun har til sit nye job:
”Det gør mig bestemt ikke til nogen guru, at jeg min uddannelse er helt ny.
Tværtimod. Det er lidt som at tage kørekort. Nu har jeg det, nu skal jeg så til
at lære at begå mig i trafikken. Jeg har den nyeste viden, men dem, der sidder
omkring mig, har det, jeg ikke har på det her felt, nemlig erfaring og masser af
ballast. Så jeg kan helt sikkert lære meget af dem.”
Det var ikke bare hårdt arbejde med uddannelsen og god timing, der sikrede
Dorte Bührmann det nye job.
”Det betød noget, at jeg har været i virksomheden så længe og kender folk hist
og her. Den afdeling, jeg nu sidder i, kendte mig og var udmærket klar over, at jeg
var i gang med en akademiuddannelse, som ville give mig netop den faglighed og
de kompetencer, de havde brug for”.
Fordi hun i en tidligere stilling ydede kundesupport i samme afdeling, kendte hun i
forvejen det it-system, de arbejder med og de mennesker, hun nu er i team med:
”Dengang sad jeg tyve meter fra den gruppe, jeg sidder i nu. Jeg kender det
grundlæggende og har fået bygget de nye kompetencer på. Det er en ret god
kombination.”

TRE RÅD FRA
DORTE BÜHRMANN
1

Lad dig ikke stoppe af alder – det er stærkt
selvudviklende at bygge på sin viden også i en
moden alder.

2

Bliv ikke afskrækket af arbejdsbyrden – der
er mange muligheder, og du kan gå langsomt
frem eller nøjes med et enkelt fag.

3

Kør dig i stilling – hvis der er mulighed for
studieforberedende kursus, så tag det først,
hvis det er længe siden, du har studeret.

\ SIDE 15

LANGSOMT INDDRAGET I IT-VERDENEN
Hvis man havde spurgt Dorte Bührmann, da hun for ni år siden blev ansat hos
CSC Datalab, ville hun bestemt ikke have kunnet forestille sig, at hun ville kaste
sig over en akademiuddannelse i informationsteknologi.
Hendes tilgang var sundhedsfaglig, hun er uddannet klinisk biokemisk hospitalslaborant, og hun blev ansat som Product Analyst på laboratorie it-systemet
LABKAII, et informations- og produktionsplanlægningssystem til rekvirering,
analyse og svarafgivelse.
”Dengang så jeg ikke for mig, at jeg ville følge it-sporet dybere. Jeg havde ikke
nogen forestilling om, at jeg havde evner i den retning, men via mit arbejde med
CSC blev jeg gennem årene mere og mere inddraget i it-verdenen.”
Dorte Bührmann uddannede blandt andet superbrugere til laboratorie-systemet
og ydede kundesupport, og senere funktionel support til kliniske it-systemer.
”Jeg snusede til mere af det tekniske og fandt ud af, at jeg syntes, det var
spændende.”
Langsomt tog ideen om en efteruddannelse af de mere heftige og krævende
form.
”Jeg var motiveret af en stadig større interesse for it og lyst til at få mere indsigt,
at forstå det til bunds. Samtidig rumsterer der løbende større fyringsrunder i
branchen, så jeg så det også som en mulighed for at skaffe mig selv en bedre
position, hvis der på et tidspunkt skulle blive behov for at søge andet arbejde. Og
med min sundhedsfaglige baggrund ville det give mig to spor at køre i og dermed
mange flere muligheder for at få job. Jeg så det som en måde at sikre mig selv
på.”

\

Økonomisk fik hun støtte af CSC – virksomheden har en kompetencefond, som
dækkede udgifterne til uddannelsen. Hun fik også betalt enkelte studiedage til
sidst i forløbet, men ellers var det hendes fritid, der gik til studierne.
”Man kan tage akademiuddannelsen som aftenskole, og det gjorde jeg. Når
jobbet var slut, ventede skolebænken. Der var også en del lektier løbende og i
weekenden. Det svarede nærmest til at lægge et job mere oveni det, jeg allerede
havde, i de tre år, det stod på. Jeg er allerede begyndt at se tilbage og undre mig
over, hvordan det kunne lade sig gøre at få tid til det hele. Men det kan det jo,
hvis man vil det nok, selv om det selvfølgelig går ud over det sociale, mens det
står på.”
Selv om det var tre anstrengende år, opfordrer hun varmt andre til at bygge
efteruddannelse i en eller anden form ovenpå den eksisterende uddannelse:
”Det har allerede givet mig stor glæde og været utroligt selvudviklende. Man kan
sprede efteruddannelse over flere år i stedet for at gøre det så intenst, som jeg
valgte, og man behøver jo heller ikke at tage hele uddannelsen, man kan også
nøjes med at læse et eller to fag. Lige meget, hvilken model, man vælger, tror
jeg, det vil give noget personlig tilfredsstillelse og selvsikkerhed,” siger Dorte
Bührmann.
”Jeg har en oplevelse af at have fået bredere skuldre og noget at stå imod med,
hvis der sker noget uforudset i forhold til min jobsituation. Den oplevelse kunne
jeg unde mange flere at dele.”
\

SOM TO JOB PÅ EN GANG
Dorte Bührmann har to teenagebørn og en forstående mand, så hun mente nok,
at hun kunne få det til at hænge sammen – hun ville dog ikke have påtaget sig at
tage uddannelsen, mens børnene var små.
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BLÅ BOG
DORTE BÜHRMANN

\ Siden august Professional Programmer Analyst hos CSC.
\ Afsluttede i juni i år Akademiuddannelsen i informationsteknologi med fokus på software og webudvikling
på Copenhagen Business Academy til topkarakter.
\ Fra 2010 Service Consultant hos CSC Scandihealth og fra 2014 Business Analyst/konfiguratør samme sted.
\ I 2007 ansat hos CSC Datalab som Product Analyst på laboratorie-it-systemet LABKAII, hvor hun også
arbejdede med kundesupport.
\ Derefter gennem ti år ansat på Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital og Hillerød Sygehus, før hun i fem år
var ansat hos den farmaceutiske virksomhed ALK Abelló.
\ Uddannet som klinisk biokemisk hospitalslaborant, det der nu kaldes bioanalytiker, på Hillerød Sygehus i 1992.

NYT SAMARBEJDE MED
SEGMENT.DK
SAMDATA\HK har en målsætning om at tilbyde kurser, der understøtter vores medlemmers efteruddannelse.
Vi har derfor lavet en aftale med Segment.dk om, at de producerer videobaserede kurser ud fra de
certificeringsforløb, de normalt udbyder – kun for SAMDATA\HK’s medlemmer.
Der vil være opgaver og tests, og når vi opnår en vis mængde af medlemmer, der har gennemført, vil vi for
overkommelige beløb tilbyde via Segment, at man kan tage selve certificeringstesten.
Vores medlemmer kan tage kurserne i deres eget tempo og vende tilbage, når det passer dem. Hvis et modul i
kurserne bliver uaktuelt, kan SAMDATA\HK udskifte det enkelte modul med nye videoer og opgaver.

Det første forløb, der bliver udbudt, er PowerShell, og det bliver fulgt af et forløb i Exchange.
Derefter går vi i dialog med vores medlemmer om, hvad vi dernæst skal indkøbe.

Følg med i vores nyhedsbreve, på vores Facebook-, LinkedIn- og Twitter-side,
hvor vi annoncerer Powershell, så snart det er klart.

\ SAMDATA.DK

\ EFTERUDDANNELSE

FIND DIN
FAVORIT
Orker du ikke efteruddannelse? Så er det måske, fordi
du ikke er klar over, hvor mange muligheder der er på markedet.
Få en smagsprøve her.

AKADEMIUDDANNELSE
I DIT TEMPO
Til gengæld gør det noget markant for en eventuel fremtidig
ansøgning at tage imod tilbud om offentlig efteruddannelse.
VVU, Videregående Voksenuddannelse, tilbyder modulopbyggede efteruddannelser på akademiniveau – det kaldes også en
akademiuddannelse. Det er korte, videregående og erhvervsrettede efteruddannelser for voksne.
Hvis du har en erhvervsuddannelse, er der åbent for voksenuddannelser indenfor dit fagområde. Du kan skræddersy præcis
den uddannelse, du ønsker, med fag fra andre uddannelser. Der
er mange at vælge imellem, så du har mulighed for at skærpe
dine kompetencer på mange felter.
Uddannelsen kan tages i dit tempo, samtidig med, at du passer
dit arbejde – typisk tager det tre år at gennemføre, hvis du vil
have hele uddannelsen, men du kan også vælge at følge bare et
enkelt akademifag i stedet.
\
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\ Af Birgitte Aabo

Det er lidt ligesom kost- og motionsrådene. Alle kender dem, men derfra til at overholde dem, er der et stykke. Du har formentlig også hørt talrige gange, at efteruddannelse er uundværligt. At du ikke kan begå dig uden, i hvert fald ikke på den lange
bane. Men den ene dag tager den anden, du har travlt på arbejde, og pludselig er der
gået endnu et år uden efteruddannelse.
Så hvis din viden ikke skal blive rusten og umulig at genbruge i en anden stilling, er
det måske nu, du skal stoppe op og gøre noget ved det. Næsten ligegyldig, hvilken
form for efteruddannelse, du vælger, vil den have en vis positiv indflydelse på dit cv –
hvis du med eller mod forventning skulle få brug for at vise det frem for en potentiel
arbejdsgiver.
Der er dog undtagelser, som ikke gør noget særligt for dit cv, og det er desværre
præcis den eneste form for efteruddannelse, mange it-ansatte får. Nemlig de hurtigt
overståede certificeringer, som er nødvendige for at udføre det daglige arbejde. Det
er ikke tilstrækkeligt at opdatere sin viden på den måde, og have papir på at kunne et
bestemt system.
\

SKÆRPET
JOBPROFIL
Akademiuddannelserne er bredt anerkendt, og de kan skærpe
din jobprofil, hvis du søger mod nye jobområder, eller gøre dig
bedre rustet til det, du allerede beskæftiger dig med.
Uddannelserne går efter at opfylde erhvervslivets efterspørgsel
på kompetencer. Eksempelvis gør Akademiuddannelsen i informationsteknologi dig i stand til at analysere og imødekomme
en virksomheds behov for it-løsninger, så den opnår det størst
mulige udbytte af sine it-systemer.
Uddannelsen er rettet mod dig, der allerede arbejder med it – fx
som programmør eller systemudvikler, og du får både teoretisk
og praktisk viden. Du lærer, hvordan software er konstrueret,
og hvordan det er muligt at skabe software, der er tilpasset
en given virksomhed – og du bliver indført i, hvilke informationssystemer virksomheden kan bruge i det daglige arbejde. Du
får forståelse for drift og vedligehold, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved et it-projekt og om udviklingen inden for
informationsteknologien.
Der er deltagerbetaling for akademiuddannelsen, ofte betaler
arbejdsgiveren, men smækkes pungen i her, er der gode muligheder for at få udgifterne dækket af uddannelsesfonde.
\

MASTER OG
DIPLOM-UDDANNELSER
En diplomuddannelse kunne også være det, du kigger efter, hvis
du vil specialisere dig fx i software- eller webudvikling. Det tager
typisk to et halvt til tre år på deltid.
Eller måske er en Master i it-ledelse dig i stedet. Det er en
deltidsuddannelse på universitet, rettet mod højtuddannede
it-medarbejdere i private og offentlige virksomheder, og den
tager to-seks år at få papir på.
Du skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse, for at kunne søge om optagelse og et par års erhvervserfaring – måske er du it-specialist, it-konsulent eller rådgiver på
it-området.
Uddannelsen udstyrer dig med de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent it- eller digitaliseringsleder, og
du bliver præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden
indenfor feltet.
Der er en stribe forskellige fagpakker at vælge imellem, uddannelsen tager afsæt i din karriere, og du kommer til at arbejde
med, hvordan du som leder kan skabe værdi med it.
\

FANG EN
HACKER
Bliver det for langhåret og ambitiøs en omgang for dig, er der
også mange udbydere, der frister med kortere efteruddannelser
på it-feltet.
Hvad siger du eksempelvis til et kursus i Retorik for it-professionelle? På to dage lærer du at skrue dit budskab sammen, så det
kommer ud over rampen, lover Dansk It.
Eller hvad med et hacker-kursus på op til fem dage? Udbyderen
SkillsHouse har i samarbejde med et sikkerhedsfirma udviklet
kurser, som er henvendt til både udvikleren og teknikeren. På
kurset simuleres hackerangreb og du lærer, hvordan du skal
undgå at blive ramt. Der er også gennemgang af de største
og nyeste hacker-angreb og af, hvordan de kunne have været
undgået.
Paletten er stor og mulighederne mange, hvis du vil gøre noget
for at opgradere dine jobmuligheder med efteruddannelse og
blive klogere på dit fag – så hvad venter du på?
\
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\ Af Niels Ole Krogh. BorderPress

ABEN SIDDER PÅ
LEDELSENS SKULDRE
IT-ansatte HK’eres manglende efteruddannelse er først og fremmest arbejdsgivernes problem, fastslår
Alternativets IT-ordfører, René Gade. Det halter med kulturen på arbejdspladsen, siger han.

Foto: Charlotte Hammer/Alternativet

Alternativets IT-ordfører, René Gade,
mener, at det halter gevaldigt med
arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser,
når så få HK IT-ansatte tager efteruddannelse.
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Fagforeningerne HK, IDA og Prosas undersøgelse
af medlemmernes tilgang til uddannelse har bragt
tal for en dag, der sort på hvidt dokumenterer,
at der er god plads til forbedring, når det gælder
efteruddannelse.
Blandt andet fremgår det af undersøgelsen, at
blot syv procent af HK’s medlemmer har taget
en formel efteruddannelse. Tal, der gælder alle tre
fagforeningers medlemmer med IT-job, viser, at 61
procent af medarbejderne, der ikke har været på
efteruddannelse det seneste år, fravælger efteruddannelse på grund af tidspres. 31 procent i den
samme gruppe svarer, at de ikke deltager i kurser,
der øger deres kompetencer, da der ikke er nogen
til at overtage deres arbejdsfunktion.
IKKE DEN ENKELTES PROBLEM
Det får Alternativets IT- og erhvervsordfører, René
Gade, til at tale om, at ”samfundet har et kæmpeproblem”.
”Vi prædiker, at vi skal blive dygtigere og toppe
alle ranglister. Samtidig må vi erkende, at vi har et
arbejdsklima og en arbejdskultur, der resulterer i de
alarmerende tal. Det tror da pokker, at man ikke har
lyst til efteruddannelse, hvis konsekvensen fx er,
at man skal læsse sit arbejde over på en kollega”,
siger René Gade, der efterlyser et IT-udvalg i Folketinget. I mangel af bedre har han taget initiativ til
en uformelt ”IT-forum” i parlamentet.
Han fastslår, at hvordan man end vender og drejer
problemet, så sidder aben på ledelsens skuldre –
og i den sidste ende de politikere der skruer op for
tempoet og besparelserne:
”I Alternativet mener vi, at den enkelte skal iværksætte sig selv. Der skal være en bevidsthed om det
nyttige i efteruddannelse både hos arbejdstagerog giver. Men rammerne skal være i orden. Hvis
vi ikke har en kultur på arbejdspladsen, hvor vi tør
tage os tid til at blive klogere, så har vi et enormt
ledelsesmæssigt problem. Hovedopgaven for ledelsen er at finde metoder til at motivere de ansatte”,
understreger René Gade.

NUL FEJL OG BESPARELSE RIMER IKKE
Han nævner Skat som et af mange eksempler på,
at det halter gevaldigt med en konstruktiv kultur
på ikke mindst offentlige arbejdspladser.

”Desværre har pressen formidlet et fastlåst billede
af situationen i Skat. Der er massive problemer i
myndigheden. Pengene fosser ud, man fyrer og
med det nye adfærdskodeks i den ny retspakke
placerer man ansvaret hos den enkelte medarbejder. Der skal spares samtidig med, at man indfører
en nulfejlskultur, hvor ingen tør række fingeren op
og sige fra”, pointerer IT-ordføreren.
Ambitionen om at skabe ”det digitale Danmark”
deles af hele Folketinget, men René Gade ønsker
en langt mere offensiv tilgang til at føre den store
opgave ud i livet.
”Problemet er, at man har glemt at afsætte de
nødvendige penge. Feltet digitalisering, IT og
knowhow rimer bedst på besparelser. I stedet bør
vi kigge, hvordan vi sætter fart i innovation og
finder en førerposition. Vi skal gentænke fx cpr-registreret, så man kan arbejde 100 procent anonymt
med alle de informationer, der ligger i det. Ved
at samle dataene og suge nektaren ud og ved at
kombinere big data med at indbygge høj sikkerhed i
systemerne, privacy by design, kan vi skabe vækst.
I den situation kan vi komme i førertrøjen, men det
kræver investering og efteruddannelse, hvis vi ikke
skal overhales af andre lande”, mener René Gade.
VÆRN OM PRIVATLIVET
Efteruddannelse er i høj grad en sag mellem
arbejdsmarkedets parter, fastslår han. Derfor vil
han ikke komme med konkrete bud på, hvordan
den nedadvendende kurve for efteruddannelse kan
komme til at pege opad.
”I bund og grund handler det også om at værne
om de ansattes privatliv. Familielivet skal hænge
sammen. Det skal være i orden at kunne nævne
problemerne ved deres rette navn, når der er
MUS-samtale og månedlige samarbejdsmøder.
I Alternativet har vi budt ind med debatten om
en 30 timers arbejdsuge. I den ramme kan man
diskutere, hvor meget medarbejderen skal være
tilgængelig på jobbet, og i hvor høj grad man fx kan
have ansvar for egen efteruddannelse i fritiden”
siger IT-ordføreren.
Hans råd til arbejdsgiverne er, at de skal droppe
frygten for, at ny uddannelse til medarbejderne
kan betyde, at de mister værdifuld arbejdskraft. De
skal i stedet frygte, at folk ikke vil efterspørge nye
kompetencer.

”Det skal i høj grad være op til de ansatte at
bestemme, hvad de gerne vil lære, for her ligger
motivationen. Det udelukker ikke, at arbejdsgiveren
ikke kan opfordre medarbejderen til at tage en
given efteruddannelse, som firmaet har brug for”,
siger Alternativets IT-ordfører, René Gade.
\

Medarbejderen
må selv tage
affære
En undersøgelse gennemført af HK, IDA
og Prosa sidste år viste, at 77 procent
af de IT-professionelle har deltaget i
kompetenceudvikling og efteruddannelse, men ofte er det medarbejderen selv,
der må tage hånd om hele processen.
Den bruges ikke strategisk til at sikre,
at medarbejdernes udvikling matcher
arbejdsgiverens behov.
Næsten 60 procent af danskere mellem
18 og 60 år svarer i en undersøgelse
foretaget YouGov, at de ikke har været
på formel efteruddannelse inden for de
seneste tre år. Seks procent oplyser, at
de har deltaget i et enkelt AMU-kursus
inden for de seneste tre år.
35 procent – godt en tredjedel – svarer,
at de ikke ønsker at deltage i formel
efteruddannelse indenfor de kommende
tre år.
YouGov har spurgt 1006 danskere
mellem 18 og 60 år.
Kilde: Politiken.dk
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\ Af Claus Thorhauge. www.clausthorhauge.dk . Foto: Martin Dam Kristensen

DU SKAL SELV
TAGE ANSVAR
Virksomhederne efterspørger medarbejdere med bedre kompetencer, HK
ønsker at få medlemmerne til at efteruddanne sig. Men det er afgørende,
hvad medarbejderne selv ønsker at gøre. Det er nemlig alle jer hver især, pilen
peger på. Det er din egen opgave at følge med. Ikke andres.
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LARS M. KLAVSEN
arbejdsmiljørepræsentant,
projektleder Aarhus
Universitetshospital.
EDB-assistent fra 1992.

Vi inviterede et par it-folk ud på gulvet for at vise os, hvor de ønsker at gå hen
med deres arbejdsliv. Billedet er klart og entydigt:
Kravene til en it-medarbejder i 2016 er flydende, dynamiske og høje – og det er
hende eller ham selv, der skal indfri dem. Der kommer ikke andre og løser det.
Det svarer præcist til konklusionen i den rapport om it-medarbejdernes kompetenceudvikling, som SAMDATA\HK fik lavet i samarbejde med PROSA og IDA.
Der var konklusionen:
”Ofte er det medarbejderen selv, der må tage hånd om hele processen fremfor at
kompetenceudviklingen bruges strategisk til at sikre, at medarbejdernes udvikling
går hånd i hånd med arbejdsgiverens behov.”
Gorm B. Reventlow siger det endnu klarere:
”Når behovet er der, så forventer arbejdsgiveren, at du har indhentet den viden
og kompetence på forhånd,” siger it-udvikler og tillidsrepræsentanten fra Aarhus
Business College og tilføjer:
”Det er ikke som før, hvor arbejdsgiverne meldte klart ud og sagde, at vi får
behov for det-og-det, så nu sender vi dig på kursus.”
JEG BALANCERER
En verden i forandring og et dynamisk, fagligt miljø stiller høje krav til medarbejderne – for samtidig skal der også hver dag leveres gode og stabile løsninger til
brugerne. Det er derfor ikke bare nok at holde balance i den livlige og hoppende
abe, der er landet på it-medarbejdernes skuldre. Begge ben skal fortsat holdes
stabilt på jorden.
”Ånden, tankegangen og den måde, vi er begyndt at arbejde på er, at hver dag
ikke ligner hinanden. Du skal forandre, du skal finde nye løsninger, du skal finde
nye måder at tænke på, siger Gorm B. Reventlow og tilføjer:
”Jeg har det fint med det.”

GORM B. REVENTLOW
tillidsmand, it-udvikler Aarhus
Business College.
Datamatiker fra 2003

Det har hans kollega fra Aarhus Universitetshospital, Lars M. Klavsen, også.
Men omvendt har han også fokus på stabil og kontinuerlig drift. Hverdagen skal
fungere, selv om udfordringerne skifter hele tiden.
”Selv om der er mange forandringer, så er vi stadig i en balance, hvor vi hver
dag skal levere nogle velfungerende standard til brugerne. Vi har både kravet til
dynamisk udvikling og stabil hverdag. Det er en balance, som jeg står midt på,”
siger Lars M. Klavsen.
IT-MEDARBEJDEREN HAR ABEN
SAMDATA\HK-magasinet har bogstavelig talt skubbet de to it-medarbejdere ud
på gulvet for at få dem til at give deres bud på, hvorfor det er så komplekst at få
puslespillet om efteruddannelse til at gå op.
I teorien har både medarbejdere, arbejdsgivere og fagforening en fælles interesse
i at give de efterspurgte og værdifulde it-medarbejdere de bedste, aktuelle og
opdaterede kompetencer.
I praksis har mange af SAMDATA\HK’s medlemmer relativt kort og lidt uddannelse. Et paradoks, som vi har prøvet at kaste lys over ved at invitere Gorm og Lars
ud på gulvet.
Undervejs var der både tænksomme miner og seriøse overvejelser bag de enkelte valg. Men ingen tvivl om ståstedet, når de havde fundet deres plads i svarene.
”Vi skal selv tage ansvar for vores kompetenceudvikling,” lyder det fra Gorm B.
Rewentlov.
”Du er forpligtet til selv at vise vejen, til at komme med gode input til, hvad du vil
fremover,” tilføjer Lars M. Klavsen.
\

\ SE IT-FOLKENES VALG PÅ DE NÆSTE SIDER
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HVORDAN OPLEVER
DU DIT ARBEJDE?

Gorm: Du skal forandre, du skal finde nye løsninger
– nye måder at tænke på. Det har jeg det fint med.
Lars: Der sker mange forandringer, men vi skal
stadig også levere noget stabilt til brugerne.

\

HVAD ØNSKER DU
DIG AF DIN
EFTERUDDANNELSE?

Gorm: Specialisttankegangen er død. Det er et
kæmpe område, hvis du stræber efter at blive
specialist, så er du en døende race. Vi er nødt til at
satse på generel viden – det har en større værdi.

\
Lars: Der er stadig brug for certificeringer. Men vi
er også generelt nødt til at have koncepter, nogle
standarder, så vi kan implementere noget, der giver
mening.
\

\

HVAD ER DIT SYN PÅ
EFTERUDDANNELSE?

\

Gorm: Vi er nødt til at følge med. Det er en konstant udfordring.
Lars: Du skal være forandringsvillig og følge med,
hvor det sker.
\

\

HVORFOR SKAL DU
EFTERUDDANNE DIG?

Gorm: Opgaverne bliver flyttet rundt. Derfor har
jeg taget det mindset, der hedder: Jeg får nye
udfordringer – ikke at opgaver bliver taget fra mig.
Lars: Jeg står med et ben i hver lejr, fordi det er
utrolig vigtigt at levere varen – ikke bare lave forandringer. Men du skal også have i baghovedet, at
du skal søge nye muligheder. Det er godt at have
nogle andre kompetencer end det, man arbejder
med i hverdagen. Du skal tænke to skridt frem. Det
er blandt andet efteruddannelse.
\
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HVILKE FORVENTNINGER
HAR DIN ARBEJDSGIVER
TIL DINE KOMPETENCER
OG DIN UDDANNELSE?

Gorm: Når behovet er der, så forventer arbejdsgiverne, at du har orienteret dig og har fundet viden
på forhånd. Tidligere sagde de: Vi får behov for
det-og-det, så nu sender vi dig på kursus. Nu siger
de: Vi har behovet, hvorfor har du ikke lært det?
Du er nødt til at sætte dig ind i virksomhedens
interesser, strategi og mål.
Lars: Du skal være forandringsvillig og følge med,
der hvor det sker. På Universitetshospitalet bliver
der stillet høje krav til it, der skal understøtte arbejdsgange og processer. Som medarbejder er du
nødt til at følge med udviklingen.
\

HVORDAN ER DINE
UDFORDRINGER I
FORHOLD TIL ARBEJDE
OG EFTERUDDANNELSE?

Gorm: Det er en forældet tankegang at tænke: Jeg
har opnået det ypperste inden for mit fag. Jeg har
ikke behov for mere uddannelse. Desværre er det
tit den, jeg møder blandt mine kolleger.
Lars: Det er rigtig vigtigt at flytte sig. Men man kan
ikke bare flytte sig for at flytte sig.
\

\

HVORDAN OPFATTER
DINE ARBEJDSGIVER
DINE ERFARINGER OG
KOMPETENCER?

Gorm: Du skal selv være oppe på beatet. Min
arbejdsgiver opfatter ikke min viden og kompetence som værdiløs, det er ikke derfor jeg står på den
her side. Han forventer, at jeg følger med og holder
mig efteruddannet – ligesom jeg forventer, at du
møder til tiden.
Lars: Jeg tror generelt ikke, at det har den store
værdi, hvis du har fundet noget på nettet og
kaster det ind i dit arbejdsliv. Chefen vil sige, at
det giver ikke plus-plus, fordi der er i forvejen lavet
specifikke planer.
\

\

HVAD VÆGTER DU,
NÅR DU SKAL VÆLGE
UDDANNELSE?

Aksen til venstre viser: Arbejdsgiverens interesser. Til højre: Mine interesser. Øverst: Markedets
behov.
Gorm: Hvis jeg begynder at udvikle mig i den
retning, som arbejdsgiveren forventer, så kommer
jeg til at køre træt i det på et tidspunkt. Og så
bliver jeg bare en dårlig medarbejder. Jeg vil hellere
udvikle mig inden for noget, som jeg interesserer
mig for – og som jeg tror vil ramme et markedsbehov. Hvis det ikke rammer arbejdsgiverens behov,
så er det bedre for alle parter, at jeg finder mig et
nyt sted at arbejde.
Lars: Jeg er nødt til at tage udgangspunkt i mig
selv. Hvad jeg vil og hvad jeg kan. Ellers fungerer
jeg ikke, og sådan har de fleste andre det sikkert
også.
\
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NYT TILBUD OM
EFTERUDDANNELSE
TIL OVERSETE
MEDLEMMER
SAMDATA\HK-medlemmer, der arbejder med drift eller support, har længe manglet et relevant tilbud om efteruddannelse. Men nu er Erhvervsakademi Aarhus i færd med at udarbejde et tilbud direkte til dem. Anne Kirketerp, Erhvervsakademi Aarhus, møder Jeppe Engell,
SAMDATA\HK, til en samtale om udfordringer i forhold efteruddannelse for medlemmerne.
Ikke andres.
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

Selv udenfor i småregnen i det sene september kan de færreste være i tvivl.
Ferien er for alvor forbi for Erhvervsakademi Aarhus.
De studerende hænger ud foran hovedindgangen for at ryge, inden de igen skal
til undervisning inden for i den røde murstensbygning klods op af Arlas hovedkvarter i Aarhus-forstaden Viby.
Et par etager længere oppe under taget byder uddannelsesleder Anne Kirketerp
indenfor på sit kontor. Jeppe Engell, faglig sekretær i SAMDATA\HK og redaktør
af SAMDATA MAGASINET, møder hende til en samtale om, hvordan man kan
gøre det mere attraktivt for IT-medarbejdere at opkvalificere sig gennem efteruddannelse på erhvervsakademiet.
NYT EFTERUDDANNELSESFORLØB TIL DRIFT
Anne Kirketerp har selv en IT-faglig baggrund som uddannet datalog fra Aarhus
Universitet. Og selv om Jeppe Engell med et drilsk smil fremhæver, at hun
dermed er en af de ”fine” inden for IT, har hun arbejdet med at udforme tilbud til
de mange IT-medarbejdere, der netop ikke har en formel IT-uddannelse bag sig.
Ifølge en analyse foretaget i 2015 udgjorde de ufaglærte næsten 17 procent af
den gruppe, der er beskæftiget med IT.
”Efteruddannelse bærer præg af at være rettet mod de medarbejdere, der arbejder med udvikling,” siger Anne Kirketerp.
Jeppe Engell supplerer:
”Det har den slagside, at alle de IT-medarbejdere, der ikke arbejder med udvikling,
har svært ved at se sig selv i efteruddannelsesmuligheder, der forelægger. I
stedet har Anne lavet et meget fint udspil, der kan matche de behov, som blandt
andet vores medlemmer har.”
Anne Kirketerp nikker:
”Nu kommer der et efteruddannelsesforløb inden for drift.”
NEDE I EN KÆLDER
I realiteten har de IT-medarbejdere, der har arbejdet med driftsopgaver været
efterladt – med Jeppe Engells ord – ”nede i en kælder” lidt ude af syne, når det
gælder om at udforme de rigtige tilbud om efteruddannelse. Først nu er denne
gruppe medlemmers behov ved at komme rigtigt på dagsordenen, når det gælder efteruddannelse, understreger han.
”Men det er jo også der, hvor man kunne få et job på sin faglige kunnen uden
at have en formel IT-uddannelse. Her finder man mange, der teknisk set er
ufaglærte, men som meget ofte har en rigtig stærk faglig ballast, de bare ikke
har papir på. Og i dag ser vi flere og flere stillingsopslag, hvor der stilles krav

”

om, at ansøgerne har en formel IT-uddannelse bag sig. Det stiller dem dårligt på
jobmarkedet,” siger Jeppe Engell.
Ifølge Anne Kirketerp kan det være medarbejdere, der tager sig af telefonisk
support eller sætter computere op for andre medarbejdere på arbejdspladsen.
Ofte kan det være personer, der mere eller mindre tilfældigt har fået den type
funktioner. Og denne gruppe har længe været overset i debatten om efteruddannelse, påpeger hun.
”Hvad skal de for eksempel bruge grundlæggende programmering til? De skal
ikke bruge det i deres daglige funktion. I stedet skal vi give dem nogle relevante
tilbud, som de kan bygge videre på,” siger Anne Kirketerp.
Samtidig skal uddannelsesforløbet udformes på en måde, så det passer til mennesker, der er vant til at hente de informationer, de har brug for på nettet. De er
ikke vant til at læse tykke bøger og bruge en hel time på at lytte til en underviser
ved en tavle, påpeger Anne Kirketerp.
I hverdagen er de i stedet vant til at løse konkrete opgaver ved at supplere deres
viden gennem online netværk eller søgninger. Med andre ord opsamler de gennem tiden store mængder viden, der ikke måske ikke lige passer ind i formaliserede undervisningsforløb.
”Det er absurd, at man på IT-området ikke kan tage efteruddannelse på en måde,
der passer ind i deres hverdag. Når de så kan sætte flueben ved, at de har de
krævede kompetencer, burde de kunne gå til eksamen,” siger Jeppe Engell.
HVILKE KOMPETENCER HAR DU?
Han fremhæver, at det kan være meget svært selv at sætte ord på, hvilke kompetencer man selv har. Netop derfor er det godt med en realkompetencevurdering (normalt forkortet RKV, red.) at få afprøvet, hvilke kompetencer man som
medarbejder reelt har, inden man går videre med sin efteruddannelse.
Anne Kirketerp indskyder:
”Mange har ved siden af deres daglige arbejde gennemført korte kurser. Og det
betyder, at de faktisk ved rigtigt meget, så de ikke skal have ret mange lektioner
eller moduler for at kunne få papir på deres kompetencer.”
Med det nye tilbud om efteruddannelse inden for drift, som hun som pennefører
i regi af alle erhvervsakademier er på vej med, har man ryddet en sten af vejen
for mange medlemmer af SAMDATA\HK, mener Jeppe Engell. Men man mangler
stadig at få skubbet en anden sten til side, nemlig at man på nogle arbejdspladser
ikke rigtig har en accept af det at tage efteruddannelse.
”Ikke alene skal det blandt kollegerne være accepteret, at man tager afsted hver
torsdag på Erhvervsakademi Aarhus. Det skal også være noget, som alle kan se,

Mange har ved siden af deres daglige arbejde gennemført korte kurser. Og det betyder, at de faktisk
ved rigtigt meget, så de ikke skal have ret mange lektioner eller moduler for at kunne få papir på deres
kompetencer.
Anne Kirketerp
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Af Peder Bjerge

På en eller anden måde skal der opbygges et system, hvor man får formidlet, hvad man har lært og
hvordan det kan bruges i hverdagen. Det er ikke nok bare at nævne det over kaffen. Ofte bliver folk
sendt på alle mulige efteruddannelser uden, at der er tænkt over, hvordan arbejdspladsen
får gavn af det.
Jeppe Engell

kan bruges i det daglige på jobbet. Det kan være med til at opbygge en positiv
kultur omkring det at tage efteruddannelse,” siger han.
HVAD NYTTE GØR DET?
Det er i virksomhedernes egen interesse i at få skabt den positive kultur i forhold
til efteruddannelse, mener Jeppe Engell:
”På en eller anden måde skal der opbygges et system, hvor man får formidlet,
hvad man har lært og hvordan det kan bruges i hverdagen. Det er ikke nok bare
at nævne det over kaffen. Ofte bliver folk sendt på alle mulige efteruddannelser
uden, at der er tænkt over, hvordan arbejdspladsen får gavn af det.”
Samtidig mangler virksomhederne ofte de rigtige folk i HR-afdelingen, der har øje
for, hvilke form for efteruddannelser som kunne være relevant for den enkelte
medarbejder. Efter Jeppe Engells vurdering bunder det alt for ofte i et konkret
ukendskab til, hvad IT-arbejderne beskæftiger sig med af opgaver. Anne Kirketerp er enig:
”Alt for ofte kommer man til at tale om projektledelse som en mulig efteruddannelse. Det lyder jo meget smart. Problemet er bare, at det ikke fanger de folk, der
arbejder med drift. Det har de ikke lyst til. Hvad skal de dog bruge det til?”
MANGLER DE EKSTRA HÆNDER
Samtidig er hverdagen i en driftsafdeling ofte præget af mange konkrete opgaver, der skal løses. Og tager man på efteruddannelse, skal kollegerne måske løbe
ekstra stærkt for at nå de ekstra opgaver.
”Jo mindre virksomheden er, jo mere kan det mærkes. Går noget i stykker, skal
det jo fikses,” siger Jeppe Engell.
Ifølge Anne Kirketerp går tendensen dog i retningen af, at IT-medarbejderne

KORT OM
ERHVERVSAKADEMI
AARHUS

bliver mere og mere integreret i den daglige forretning. Og det er med til at øge
behovet for at blive opkvalificeret med mere efteruddannelse.
”Det underlige er, at selv om så mange arbejder med driftsopgaver, har vi meget
lidt viden om det. Der er forbløffende lidt forskning i det,” siger hun.
Netop dette skærer lidt i øjnene, fordi de medarbejdere, der arbejder i driften,
er så vigtige for at holde arbejdspladsens IT-systemer – og dermed den daglig
forretning – kørende, understreger Anne Kirketerp.
”Jeg havde engang en medarbejder, der brugte hele tre dage på at finde en
regnefejl på ører. Og han stoppede ikke, før han havde fundet den. Husk på, at
der i mange systemer ligger kode, som måske er 20 eller 30 år gammel. Der er
driftsfolk, der kan finde fejl, selv om de ikke har adgang til den originale kode. Så
de her folk kan nogle ting, der er svære at passe ind i det normale efteruddannelsessystem,” siger hun.
STATUS I DRIFT
Uden de kompetencer kan de færreste virksomheder holde deres fejlprocent
nede, understreger Anne Kirketerp. Ofte har disse medarbejdere en dyb viden på
en lang række kritiske felter, som andre på arbejdspladsen – som for eksempel
HR-afdelingen kan have svært at få øje på i hverdagen.
Netop derfor er det så vigtigt at få den type kompetencer anerkendt, fremhæver
Jeppe Engell.
”IT-drift fylder ekstremt meget i budgetterne, uanset hvilken organisation der
er tale om. Måske udskifter man computerne hurtigere. Måske er mange ting
rykket op i skyen. Men så bliver pengene bare brugt på andre driftsopgaver,”
siger han.
\

Med mere 4.200 studerende på fuldtid, 3.400 deltidsstuderende og 400 medarbejdere er Erhvervsakademi
Aarhus et af landets største erhvervsakademier.
Erhvervsakademiet med adresse på Sønderhøj tilbyder en lang række videregående uddannelser indenfor for
eksempel innovation, markedsføring og IT. Ud over disse fuldtidsstudier tilbyder man også efteruddannelse på
akademi- og diplomniveau samt kortere kurser med henblik på opkvalificering af erhvervsaktive voksne elever,
der allerede er i arbejde.

Kilder: www.eaaa.dk
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\ KURSER, WEBINARER OG FOREDRAG

KURSUS

BESTÅR AF:
WEBINAR: 9. NOVEMBER KL. 20.30-21.30
FYSISK UNDERVISNING: 22. NOVEMBER KL. 17-20 I KØBENHAVN
WEBINAR: 30. NOVEMBER KL. 20.30-21.30

BLIV SKARP TIL HTML, CSS OG JAVASCRIPT
OG FÅ CERTIFIKAT PÅ DIN VIDEN
Dette kursus giver dig mulighed for at blive endnu skarpere til HTML, CSS og
Javascript. Samtidigt får du ikke mindst mulighed for at blive certificeret og
dermed få papir på din viden. Det kan være helt afgørende, den dag du måske
skal skifte job.
Kurset er grundlæggende et online-selvstudie, så du har friheden til at gennemgå
stoffet, når det passer dig. Men du bliver ikke ladt i stikken.
Vi holder et introduktionswebinar, hvor du får tips til at læse op til eksamen på
den mest effektive måde.
Du skal undervejs afsætte tid til at læse certificeringsbogen og se videomateriale på egen hånd, men vi hjælper dig med en online-studiegruppe, hvor du er
sammen med andre, der læser op til den samme certificering.
Samtidigt mødes du af en rutineret underviser, der hjælper dig med at få sat
kursusforløbet på skinner og, som hjælper med at gennemgå de sværeste emner.
Vi runder af med en enkelt undervisningsaften i København, hvor de sværeste
emner bliver gennemgået, og hvor der er tid til, at du kan stille spørgsmål. Samtidigt får du hjælp til en online-spørgetime, før du skal til eksamen.
Når du har gennemgået kurset, er du godt forberedt til at tage Microsoft-certificeringen Exam 70-480: Programming in HTML and Javascript and CSS3.
Selve certificeringen foregår uafhængigt af dette kursus. Du kan fx tage certificeringen hos Teknologisk Institut.
INDHOLD
Kurset består af
\ Introduktionswebinar (1 time). Her hører du om certificeringen
og får tips til at læse op til den så effektivt som muligt.
\ Undervisningsaften i København (3 timer). Her gennemgår vi de sværeste
emner, og du får mulighed for at stille spørgsmål.
\ Online spørgetime inden eksamen (1 time).
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Du skal desuden studere på egen hånd ved hjælp af
\ Lærebogen til certificeringen (engelsk)
\ Online videokursus (engelsk)
\ Din studiegruppe, hvor I sammen kan hjælpe hinanden via jeres
fælles onlineforum
FORUDSÆTNINGER
Du skal have en del erfaring med programmering i HTML5, CSS3 og Javascript
på forhånd, og vil typisk arbejde med værktøjerne til hverdag. Du skal kunne læse
og forstå engelsk, idet både undervisningsmateriale og videokurset er på engelsk.
UNDERVISER
Underviser på kurset er Kristian Langborg-Hansen, der ejer virksomheden APP
Academy, hvor han underviser både børn og voksne i programmering. Kristian
Langborg-Hansen har udgivet 20 IT-bøger om bl.a. HTML, PHP og MySql,
Android-programmering, mv.
PRISER
Kurset er gratis for medlemmer af HK.
Du skal selv købe den tilhørende undervisningsbog ”Training Guide Programming
in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MCSD)”, (ca. 59 $)
EFTER KURSET
Efter kurset kan du tage certificeringen Exam 70-480: Programming in HTML
with Javascript and CSS3. Du skal selv betale for certificeringsprøven (ca. 2.250
kr.)

8. NOVEMBER KL. 17-20 I KØBENHAVN

KURSUS

STRUKTURERET KODE – UNDGÅ
UKONTROLLERET KOMPLEKSITET

INDHOLD
På dette gå hjem-kursus lærer du at strukturere dine arbejdsmetoder som
IT-ansat, så du bliver mere effektiv, og så din kode bliver nemmere for andre at
arbejde videre med.

\ Kommentarer: Beskriv formålet med moduler og procedurer
\ Trinvis udvikling: Skitsér først den overordnede kode
\ Logisk test af programmer: Gennemgå programmet – helst med en anden
person

BESKRIVELSE
Formålet med dette gå hjem-kursus er at vise, at man kan forbedre sine arbejdsmetoder ved at systematisere og rationalisere sit arbejde.
Det største problem med computerprogrammer er ikke, hvis der er fejl i dem.
Det er langt vigtigere, at koden er skrevet, så den er overskuelig og forståelig for
andre, fordi koden før eller siden skal vedligeholdes og udbygges af andre.

Desuden er der på kurset en historisk gennemgang af de fem generationer af
computere og fem IT-guruer, der kan hjælpe dig med at blive dygtigere. Du kommer til at høre mere om George Polya, Esgar W. Dijkstra, Fred Brooks, C. J. Date
og Steve McConnel.

På kurset gennemgår vi principper for logik, navngivning og strukturering af
kode. Det er vigtigt, at det, man laver, kan forstås af andre, fordi kode skal vedligeholdes – ofte af andre end en selv. Her bliver det afgørende, at man kan finde
fejlen ved en struktureret gennemgang.
Man kan føle sig presset til at være mere produktiv, uanset om man sidder alene
eller sammen med mange andre. Hvis man ikke hele tiden forbedrer sine arbejdsmetoder, så kan man ikke nå de opgaver, man bliver pålagt.
På kurset gennemgås også 7 regler for struktureret programmering:
\ Programstyring: Brug kun grundformerne og undgå goto-statements
\ Modulær opbygning: For overskuelighed og genbrug af kode
\ Program format: Omhyggelig organisering af hvert modul
\ Læsbarhed frem for effektivitet: Nem læselig kode er vigtigere
end effektiv kode

MÅLGRUPPE
Kurset er både egnet for både programmører og andre IT-ansatte, uanset om
de er begyndere eller erfarne. Kurset er ikke rettet mod bestemte platforme og
programmeringssprog, men fokuserer på overordnede principper.
UNDERVISER
Underviser er Wilfred Gluud, der har arbejdet som programmør og IT-analytiker
hos Kommmunedata og på Rigshospitalet i samlet set 36 år. Derudover var
Wilfred Gluud formand for SAMDATA\HK fra 1980 – 1983.
PRAKTISK INFO
Vi serverer en sandwich og vand/sodavand i forbindelse med arrangementet.
Kurset er gratis og for medlemmer af SAMDATA\HK.
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ONLINE
KURSER

HAR DU DELTAGET PÅ ET AF
SAMDATA\HK’S MANGE WEBINARER?
\ PHP
\ WordPress
\ Sikkerhed og kryptering – her får du styr på grundprincipperne
\ Kom i gang med programmering – for begyndere
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KLÆDT AF OG
KLÆDT PÅ IGEN
Det kan være dyrt ikke at bruge den gratis tjeneste haveibeenpwned.com. Sitet afslører,
om dine mails, kodeord og andre kostbare oplysninger er blevet hacket og måske solgt.
1,1 millioner måske smukke mennesker fra danske
BeautifulPeople.com.
359 millioner brugere af MySpace.
500 millioner Yahoo-tilmeldte.
69 millioner brugere af Dropbox.
164 millioner karrieremennesker på LinkedIn.
Sammenlagt milliarder brugerkonti er blevet hacket
og lækket de seneste år. Denne artikels forfatter hører til blandt de afklædte hos Dropbox og
LinkedIn.
Det ved jeg efter at have frekventeret sitet haveibeenpwned.com og plottet mine tre e-mailadresser
ind i et felt på forsiden, der oversat til dansk spørger
„er du blevet udnyttet“.
Pwned er IT-jargon for at være offer for hacking.
Nogle uvelkomne har hugget dine data, fx
passwords, mailadresse og andre følsomme, personlige oplysninger:
Sitet er oprettet af en højt skattet person hos
Microsoft, australieren Troy Hunt. It-sikkerhedseksperten begyndte at udvikle hjemmesiden efter et
stort hackerangreb mod IT-giganten Adobe i 2013.
Troy Hunt er i dag „Most-Valuable-Professionel” hos
Microsoft. Millioner af andre har også tillid til Hunt
– eller i det mindste hans hjemmeside, der er gratis
at bruge.
Troy Hunt har verdensry indenfor computersikkerhed og et vidt forgrenet netværk, der informerer
ham, når der er foretaget hacks. I skrivende stund
kan haveibeenpwned.com scanne knap 1,5 milliarder
hackede kontoer. På sekunder kan sitet afsløre,
om en privatperson eller et firma ufrivilligt har fået
uønsket offentlighed om data.
Hjemmesiden udpeger, hvilke data der kan være tale
om, mens det er op til brugeren selv at efterforske i
hvor høj grad, hun er taget ved næsen.
Hjemmesiden giver i sit Q&A gode vink om
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konsekvenser, og om hvor man skal lede. Det er
også muligt at finde lækkede e-mailadresser på de
enkelte hackede sites
I mit tilfælde mener jeg at vide, at skaden er
begrænset til, at jeg dagligt må fjerne mængder af
spam, der stritter i alle retninger.
Det er billigt sluppet, for lækkede data resulterer
i massive mængder spam, men også i selvmord,
finansiel kollaps og bondefangeri.
De enorme datamængder er en vare, der alt efter,
hvad de skal bruges til, sælges for små og store
beløb. I hænderne på en afpresser, der ligger inde
med følsomme oplysninger om menneskers seksualvaner, besøg på obskure hjemmesider og andet, kan
de være meget store beløb værd.
Måden at forebygge angrebene på er blandt andet
at undgå at bruge de samme passwords til flere
tjenester. Indrømmet. Jeg hører til de mange dovne,
der for nemheds skyld bruger den samme kode, for
når mange sites frekventeres, er det bøvlet at skulle
operere med forskellige koder. Og hvor kan man
sikkert opbevare dem, så de i en håndevending kan
findes, når der en sjælden gang er brug for dem?
Spam er til at leve med. Skraldespanden er inde
for rækkevidde. Værre er det når folk afpresses og
trues med at personlige oplysninger offentliggøres,
hvis ikke der erlægges store kontante beløb nu
og her. Det advarer blandt andre FBI om. Læk fra
datingsites som Ashley Madison.com, der fører
folk, der i forvejen er i et parforhold, sammen med
ukendte, kan få alvorlige konsekvenser. Flere medier
har kædet læk fra utroskabssites sammen med
selvmord.
Så pas på derude i det virtuelle virvar. Overvej
et besøg på haveibeenpwned.com. Det er gratis.
Letsindighed kan blive dyrt.
\

