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Antal medarbejdere

Antal produktionssteder

DK ca. 7000 16

Udvalg m.m.:
Slagterfagets Fællesudvalg
Uddannelsesudvalg for
Slagter/Tarmrenser
Aftagerpanel Aarhus Universitet
DI Erhversuddannelsesudvalg
L&F/ Kødbranchens
Kompetenceudviklingsudvalg

‘Uddannelsesmini‘ster i DC’

Dagens Menu

Input til fundament
for strategisk
kompetenceudvikling
15 min
Erfaringer for succes
og fiasko
10 min
Projekt Baseline i
Danish Crown –
praksis og resultat
20 min

Hvorfor udvikling af
medarbejdere?
Vil vi leve op til verdensmål?

Klar retning
Klar retning

Er der behov for øget tilpasning til
DK arbejdsmarked?

Er det en kerneværdi for virksomhed,
der skal videreudvikles?
Modstå udfordring med tiltrækning
og fastholdelse af medarbejdere?

Definition af formål og
ambition ligger hos ledelse
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Klar retning

Organisation/samarbejde
På ledelsesinitiativ oprette
særligt uddannelsesudvalg
under SU/sikre
kompetenceudvikling effektiv
plads på SU møder.
Etablere bredt funderet
samarbejde.

• Lokale
TR/medarbejdere
/uddannelsesambassadører

Forbund , -lokale /
landsdækkende
Andre locale
virksomheder

Uddannelsesinstitutioner
Netværkslokomotiv

Jobcentre
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Udd. Ambass.
Kursus Admin
Lokal logistikplan

Governance struktur
Uddannelse/kompetenceudvikling

Lokal komms.

KSU

Individuel
vejledning

Industri.gr.

KUU
Ad hoc
arb. Gr.
Udd. udvalg

Udd. udvalg

Udd. udvalg

Udd. udvalg

DAT-Schaub

Beef

Foods

Pork

Fabrik
Fabrik

UA

Fabrik

UA

Fabrik

UA

Fabrik

UA

UA

Fabrik

UA

Fabrik

UA

Fabrik

UA

Danish Crown - uddannelse
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Analyse af
udviklingsbehov

Klar retning

Hvordan er det nuværende
niveau/situation i vores virksomhed?
Hvordan ser vores
virksomhed/branche ud om 5 år?
Hvilke udfordringer vil det give os?
Hvilke aktiviteter har vi gennemført i
de seneste 5 år og med hvilken
effekt?
Hvilken dokumentation har vi/har vi
ikke vedr. medarbejderes motivation
for udvikling?
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Beslutning og
planlægning

Klar retning

Resultat af behovsanalyse:
Er der match/gap mellem virksomhedens
nuværende niveau og forventning til
fremtiden?
Hvilke aktiviteter vil få størst effekt for
virksomheden??
Beslutning om overordnede retningslinjer
vedr. løn, transport, afholdelse af aktivitet

Fokusér på ‘småt men godt’.
Vær realistisk: Tidspunkt, antal
medarbejdere pr. aktivitet, total antal
medarbejdere
Alle aktiviteter SKAL blive en succes
Kontakt til udd.institution for samarbejde
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Succes
Eller fiasko…..
Ledelsesengagement
Kontinuerligt ‘drive’
‘Op på øl/mælke/bacon-kassen’

Dedikerede
personer/Uddannelsesambassadører ‘on site’:
kommunikation,
planlægning,involvering
opfølgning/evaluering

Standardiserede leverancer
Aftaler med udd. institutioner
Anvendelse af kompetencer
efterfølgende

Succes
‘The devil is in the detail’

Samarbejde med uddanelsesinstitutioner:
“Der findes ikke hyldevarer”
Overordnet formål for
virksomhed

Forberedelse

Hvad vil vi opnå?
Hvorfor er det vigtigt
med
kompetenceudvikling
lige nu?
Præsentere
ambition/strategi/diskuterede overvejelser

Hvilken data er til stede
i virksomhed

Stil krav

Samarbejde

Tilpasninger til
virksomhedsbehov
(cases/input)

Sikre kontaktpersoner i
virksomhed
(adm., materiale/cases)

Konkrete input:
Brug af digitale
værktøjer i teknisk
afdeling

Rigtigt niveau og rigtigt
indhold

Sikre tid til
møder/udveksling med
udd. Inst.

Hvor stort er behov?
Antal personer

Sørge for samarbejde på
tværs, f.eks. mellem
FVU ogAMU-systemer

Investere i relation

Tidspunkt
Ugedage, perioder

Projekt Baseline
Hvorfor ønsker vi at gennemføre denne kompetenceafklaring?
Danish Crown’s uddannelsesambition:
I Danish Crown ønsker vi, at øge fokus på fastholdelse og opkvalificering af vores medarbejdere, således at de
er klar til at håndtere fremtidens arbejdsmæssige og teknologiske udfordringer.

Hvad kræver det?
For at kunne styrke indsatsen på de rigtige områder har
Danish Crown Koncernuddannelsesudvalg besluttet at lave
en kortlægning af niveauet for basiskompetencer (dansk,
matematik, IT og evt. ordblindhed), herunder; det
generelle kompetenceniveau samt af medarbejdernes
motivation og behov for yderligere kompetenceudvikling.

Danish Crown

Resultater
Data og input fra kortlægning vil blive brugt af
Koncernuddannelsesudvalget til at igangsætte
efterfølgende relevante initiativer – mere information
følger i foråret 2020
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Baseline forløb
Output Dansk/matematik/IT/ordblindhed
• Afklaring for niveau i DANSK: 69% af deltagerne ligger i målgruppen FVU Dansk 1-2. Af de 69
% i målgruppen , svarede 54% ‘JA’ til at deltage i undervisning, hvis det bliver tilbudt
• Afklaring for niveau i MATEMATIK: 64% af deltagerne ligge i målgruppen for FVU Matematik
1-2 . Af de 64% i målgruppen, svarede 34% ‘JA’ til at deltage i undervisning, hvis det bliver
tilbudt
• Afklaring for niveau i IT: 33 % af deltagerne ligger målgruppen for FVU digital/IT på basis
niveau. Af de 33 % i målgruppen svarede 45 % ‘JA’ til at deltage i undervisning , hvis det blev
tilbudt

• Afklaring for ORDBLINDHED: 19% af deltagerne blev vurderet ordblinde. Af de 19% svarede
90% ‘JA’ til undervisning, hvis det bliver tilbudt

Click Insert-tab, select Header and Footer, write text in Footer-field/Apply to All
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Baseline forløb
9 spor med ønsker/behov for mere udvikling
Følgende 9 spor indgik som valgmuligheder
for mere udvikling. Der var ingen begrænsning
i antal valg
• Basisfærdigheder

(Dansk, Matematik, Ordblindeundervisning)

• IT/Sprog:

(eks.:grundlæggende PC/IT, digital borger, Excel, mdt. engelsk)

• LEAN og produktion
(eks.: afholdelse af tavlemøde, 5S)

• Kommunikation og personlig udvikling

• Kompetencer mod industrioperatør
(Eks.: fejlfinding, robotbetjening)

• Kompetencer Fødevarebranche
(Eks.:Fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø, ergonomi)

• Kompetencer Slagterbranche

(Eks.: detailudskæring, forædling, convenience food)

• Kompetencer mod brancheskift
(Eks.: stort kørekort, pedel, vagt)

• Frit valg på alle hylder

(Eks.: blomsterbinding, madlavning, kørsel med hestetrailer)

(eks: Konflikthåndtering, kommunikation mellem kollegaer)

Click Insert-tab, select Header and Footer, write text in Footer-field/Apply to All
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Input Selvvalgte områder
9 spor

Click Insert-tab, select Header and Footer, write text in Footer-field/Apply to All
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Konklusion Baseline
Tese før
Baseline:
ca. 5 % vil være
motiverede for
udvikling

Danish Crown har
ikke et stort behov
for basis
kompetencer

Data efter
Baseline:
Ca. 5% er negative overfor
mere udvikling
ca. 20 % er ‘måske’ klar til
udvikling. Afhængigt af
omstændighederneca. 75 % er
positive
Ca. 35% har gennemført mere
end 50% af en
erhvervsuddannelse
Mange uvidende om
muligheder for udvikling
(selvvalgt IKUF m.m.)

Stor motivation ved individual
afklaring
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Anbefaling
September 2020 – Juni 2021
• Kombinerede kurser Dansk + IT . Udgangspunkt er tekster, der relaterer sig deltagernes hverdag
og arbejdsliv.
IT vil være integreret i undersviningen således at deltagerne vil få opgraderet basale IT
kompetencer samtidigt med at dansk også styrkes.
• 5 kurser Dansk/IT med 14 deltagere pr. hold fordelt på destinationerne: Ålborg, Herning,
Horsens/Vejle, Sønderborg, Ringsted, Holsted .
• Orblindeundervisning. Brug af værktøjer og strategier så man kan begå sig til hverdag på
arbejde.
• 5 kurser OBU med 6 deltagere pr. hold fordelt samme destinationer.
• Kombinerede kurser Matematik + IT. Regning med udgangspunkt i deltagernes hverdag og
arbejdsliv. IT integreret I undervisningen
• 2 kurser Matematik/IT fordelt på destinationerne: Horsens/Vejle, Ringsted, Sønderborg,
Ålborg
Click Insert-tab, select Header and Footer, write text in Footer-field/Apply to All
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Thank you.

