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Langtidsholdbar viden
Tiden, hvor en enkelt uddannelse var nok til et
helt arbejdsliv, er for længst forbi. I dag forventer vores arbejdsgivere, at vi løbende udvikler
os og sikrer, at vores kompetencer hele tiden matcher
nye krav i vores arbejde. Det er derfor vigtigt, at du
prioriterer efter- og videreuddannelse, så du forbliver
en attraktiv medarbejder.
Din værdi på arbejdsmarkedet har længe været et
fokusområde for Forsikringsforbundet, og vi har en
løbende dialog med arbejdsgiverne for at sikre dig som
medarbejder de bedste muligheder for at fastholde
og udbygge dine kompetencer. Ved indgåelse af overenskomsten i foråret 2020 har vi aftalt to nye puljer
med arbejdsgiverne: Lokale uddannelsespuljer, som

selskaberne skal anvende til at forberede dig på ’fremtidens stol’, og en central uddannelsespulje, som søges
gennem Forsikringsforbundet og støtter dine personlige
uddannelsesønsker.
Det kan du læse mere om i denne sektion af Forsikring
– og på hjemmesiden uddannelsespuljen.dk. Vi glæder
os til at støtte op om dine uddannelsesønsker, for vi
mener, at alle har ret til et trygt og udviklende arbejdsliv.

Charlotte Hougaard
Landsformand

Foto: Cottonbro, Pexels.com
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af Pernille Fahlmann Kristensen,
konsulent for karriere og kompetence

Få op til 25.000 kr. i støtte:

Nu er der ingen undskyldning
for at vente
Med støttemulighed via Uddannelsespuljen har du
et nyt, attraktivt tilbud om støtte til din efter- og
videreuddannelse. Kompetencer er vigtigere end
nogensinde, så hvad venter du på?
Vil du have op til 25.000 kr. til at uddanne dig for?
Den digitale udvikling har taget et markant spring frem
i den senere tid, ikke mindst på grund af coronaepidemiens øgede
fokus på digitale værktøjer, automatisering og fjernarbejde. Det har
åbnet for nye jobtyper, ændrede arbejdsopgaver og nye organisationsformer, og dermed også betydet øget efterspørgsel efter medarbejdere
med andre eller nye kompetencer.
Derfor er det også nu, at du skal overveje, hvordan din videre karriere
skal forme sig: Vil du udvikle dig på din nuværende arbejdsplads, eller
skal du måske opbygge kompetencer til et egentligt karriereskift?
Ud over at du selv gør dig tanker om det, så tilbyder Forsikringsforbundet karrieresamtaler, som er gratis for medlemmer. En sådan
samtale kan være et godt udgangspunkt for dine overvejelser om nye
kompetencer, og dermed om ønsker til uddannelse.

Gode støttemuligheder
Vil du tage en efter-/videreuddannelse, så har dine muligheder for
at få støtte til det aldrig været bedre end nu. Hvis dit nuværende
uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse, så kan
du som forsikrings- og pensionsuddannet søge Omstillingsfonden.
Denne offentlige fond kan give op til 10.000 kroner årligt til en række
uddannelser og kan søges hvert år, foreløbig frem til og med 2021.
Fonden har været en særdeles populær støttemulighed, og har netop
fået tilført ekstra midler.
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En anden og helt ny mulighed er at søge Uddannelsespuljen, som
kan give op til 25.000 kr. årligt i støtte til din uddannelse. Den skal
vi se nærmere på nu.

Op til 25.000 kr. årligt
Som led i Forsikringsforbundets forhandling af fællesoverenskomsten for forsikrings- og pensionssektoren, der trådte i kraft i april
2020, blev det aftalt, at arbejdsgiverne skal indbetale til den nye pulje, Uddannelsespuljen, som administreres af Forsikringsforbundet.
Den har til formål at støtte individuel efter- og videreuddannelse for
medarbejdere i branchen.

Vil du udvikle dig på din nuværende ar
bejdsplads, eller skal du måske opbygge
kompetencer til et egentligt karriereskift?
Uddannelsespuljen kan søges af alle medlemmer af Forsikringsforbundet, men dog ikke medlemmer, som er gået på pension eller efterløn. Derudover kan medarbejdere i selskaber, der er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), søge støtte fra
Uddannelsespuljen, hvis de er ansat under Forsikringsforbundets
overenskomst.

Hvad kræves der?
Først og fremmest skal du selv have tænkt over, hvad dine ønsker
er til nye kompetencer, eller måske til nye veje i dit arbejdsliv. Hvis
du ved det, så er du allerede godt på vej. Herefter kan du se på,
hvordan dine uddannelsesønsker kan realiseres, herunder om du
kan søge støtte fra Omstillingsfonden, eller om du skal søge fra
Uddannelsespuljen.
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Uddannelsespuljen.dk
Forsikringsforbundet har oprettet hjemmesiden
uddannelsespuljen.dk, hvor du finder mere information
og kan søge om støtte fra Uddannelsespuljen.

ECTS-systemet

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer, angivet ved et tal fra 1 til 8. Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU.
Grundskolen er placeret på niveau 1, HHX og lignende på
de mellemliggende niveauer, og de videregående uddannelser på niveau 5, 6, 7 og 8.
ECTS-uddannelser ligger på følgende niveauer:
• Akademiuddannelser er kvalifikationsniveau 5 og
giver fra 5 til 15 ECTS-point pr. modul.
• Diplomuddannelser er kvalifikationsniveau 6 og
giver fra 5 til 15 ECTS-point pr. modul.
Der er nogle betingelser for at søge Uddannelsespuljen om støtte.
Det centrale krav er, at støtten skal være til uddannelser, der giver
ECTS-point. ECTS er et fælles europæisk pointsystem for uddannelse
– European Credit Transfer System – som betyder, at de pointgivende
uddannelser i Danmark også tæller i resten af EU-området.

• Masteruddannelser er kvalifikationsniveau 7 og giver
15 ECTS-point pr. modul.
• Ph.d.-uddannelser er kvalifikationsniveau 8 og giver
typisk fra 10 til 30 ECTS-point. Der kan ikke søges støtte
fra Uddannelsespuljen til dette niveau.

ECTS-uddannelser, som der kan søges støtte til via Uddannelsespuljen, omfatter akademi-, diplom- og masteruddannelser.
Ud over ECTS-uddannelserne, kan man også søge til andre typer
uddannelser, herunder anerkendte certificeringer, hvor Uddannelsespuljen kan støtte med op til 25.000 kr. pr. år.
Endelig er der mulighed for at søge støtte til kurser og uddannelser fra udvalgte private udbydere. Her gælder, at de skal have
en aftale med Forsikringsforbundet, for at der kan søges støtte. Der er allerede indgået aftaler om Succeed-certificeringerne
på Forsikringsakademiet og med Virksomhedsskolen om sprogkurser. Flere vil uden tvivl komme til, så hold dig orienteret via
forsikringsforbundet.dk og på uddannelsespuljen.dk.

Hvad kan du få dækket?
Hvis du vil tage en offentlig uddannelse, så kan Uddannelsespuljen
støtte op til kvalifikationsniveau 7 (se forklaring i faktaboks) og støtte
uddannelse på op til maksimum 15 ECTSpoint pr. år. Du kan godt
uddanne dig til mere end 15 ECTS-point, men hvis du vil have støtte,
må det ske over flere år, hvor du søger om støtte hvert år.

Uddannelsespuljen støtter din deltagerbetaling med op til 25.000 kr.
pr. år, men du kan aldrig få mere end selve deltagerbetalingen. Du
kan altså ikke søge støtte til transport, bogkøb eller lignende omkostninger. Heller ikke til frihed fra arbejde, hvor Forsikringsforbundet
opfordrer til, at du går i dialog med din arbejdsgiver.
Hvis uddannelser strækker sig over flere år, kan du søge støtte til
deltagerbetaling på op til 25.000 kr. hvert år. Du kan søge om støtte
hvert år, men der kan ikke gives garantier for, at Uddannelsespuljen
støtter igen.

Merit til uddannelse
Hvis du har tanker om en uddannelse, som du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til, så kan det være, at du kan komme ind via
en realkompetencevurdering – RKV. Læs mere om RKV her i bladet
og på forsikringsforbundet.dk.
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af Pernille Fahlmann Kristensen,
konsulent for karriere og kompetence

Klar til
fremtidens job

Din arbejdsmarkedsværdi er en mærkesag for Forsikringsforbundet, og den er i høj grad afhængig af dine kompetencer. Jo bedre kompetencer, desto nemmere er det at skifte
arbejdsområde eller ligefrem job. Det ved arbejdsgiverne alt om og
efterspørger medarbejdere, som er fleksible og har de rette kompetencer til at påtage sig nye og anderledes opgaver.
FA, som er arbejdsgivernes organisation, har sammen med Forsikringsforbundet besluttet, at der i overenskomstdækkede selskaber
skal oprettes lokale uddannelsespuljer. De lokale udviklingsmidler
skal i særlig grad understøtte en kompetenceudvikling, som du kan
få brug for i fremtiden – og som dermed rækker ud over de færdigheder, du har i din nuværende jobfunktion. Hvilke kompetencer, der er
relevante for at bestride fremtidens job i netop dit selskab, afhænger
bl.a. af selskabets strategi.
De lokale puljer er dermed ikke tiltænkt intern træning og uddannelse, men skal have fokus på nye faglige og personlige kompetencer,
som kan åbne døren for fremtidige jobtyper og muligheder.

Forsikringsforbundets lokale repræsentationer – personaleforeningerne – skal ifølge aftalen med FA inddrages i beslutningerne om
anvendelsen af de lokale puljer. De har dermed også mulighed for at
sikre, at puljerne anvendes til det påtænkte formål.

Medlemskurser
Rigtig mange aktiviteter er præget af coronasituationen, herunder Forsikringsforbundets
medlemskurser. Normalt mødes man jo
til kurset, men på grund af regeringens
skiftende retningslinjer, er det meget vanskeligt at planlægge kurser i denne tid.
Derfor er det besluttet, at der ikke kommer
et nyt katalog over Medlemskurser før i
2021, når det forhåbentligt igen er muligt at
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planlægge fremad. Der vil også være kursustilbud for medlemmer frem til det, men
de annonceres kun online på hjemmesiden
og i Medlemsinfo-informationsbrevet, som
du får på mail. Følg med dér, så går du ikke
glip af noget.
I mellemtiden kan du altid få flere nyttige
kompetencer via AOF Onlinekurser, som
du kan læse mere om på side 25 i dette
Forsikring.
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Psst! Se lige her
Det er nu, du kan begynde at
planlægge, hvad der skal ske med
dine kompetencer i 2021. Måske
er BCA lige noget for dig?

For selv om mange ting har ændret sig radikalt i år, står én ting fast: Der er fortsat
brug for fagligt, skarpe hjerner og handlekraftige personligheder i forsikrings- og
pensionsbranchen!
Tag fx med på den helt nye uddannelse,
’Business Cybersecurity Ambassador
(BCA)’, som er udviklet i samarbejde med
forsikringsbranchen og eksperter i IT-sik-

kerhed. Uddannelsen klæder dig på til at
spotte og håndtere brud på it-sikkerheden i netop din del af forretningen og er
relevant for alle, der har skærmarbejde.
Starter i januar 2021.
Eller bliv certificeret i ’Erstatning og
forsikring ved personskade på masterclass-niveau’. Det er tredje gang, uddannelsen kører, den er på højt fagligt niveau
og relevant for alle, der har erfaring med
personskadesager og personskaderetten.
Starter i august 2021.
Du kan også blive del af holdet på ’Brobygning til HD 2. del’ – et intenst 8måneders
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af Rita Modberg,
Forsikringsakademiet

forløb, som giver adgang til HD 2. del på
Aalborg Universitet, når den afsluttende
prøve er bestået. Forløbet er relevant for
dig, der har uddannelse fra Forsikringsakademiet og ønsker videreuddannelse, fx
for at gå ledelsesvejen. Starter september
2021.

Se alle dine muligheder på
foak.dk/kurser2021
Programmet for 2021 ligger klar på Forsikringsakademiets hjemmeside. Her finder du aktuelle fagkurser inden for skadeforsikring, liv og pension og personlig
kompetenceudvikling. Her finder du også
kontaktinformation mv.

Friske penge i Omstillingsfonden

Tænker du på at efteruddanne dig,
så giver Omstillingsfonden faglærte medarbejdere i beskæftigelse,
herunder også forsikringsuddannede, mulighed for at søge om støtte på op til 10.000
kr. til akademi- eller diplommoduler. Søgemuligheden har været så populær, at de 65
millioner kroner, som fonden havde til hele
2020, hurtigt blev opbrugt.

I forbindelse med COVID-19-hjælpepakkerne er der nu tilført yderligere 10 millioner
kroner til støtte til efteruddannelser i 2020.
I 2021 bliver der igen tilført midler, så Omstillingsfonden kan fortsætte med at støtte
efteruddannelse.

ser, men kan ikke modtage over 10.000 kr. i
tilskud pr. år.

Som forsikringsuddannet er du kvalificeret til
at søge Omstillingsfonden, dvs. at du typisk
har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Du skal
også være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller
deltid i Danmark. Selvstændige anses ikke
som ansatte og kan ikke modtage tilskud.

Jo før du søger, desto bedre. Princippet i Omstillingsfonden er ”først til mølle”, så det er
vigtigt at få din ansøgning af sted, mens der
er penge. Du kan søge om 2020-midler helt
frem til 31. december 2020.

Endelig må du ikke allerede have opbrugt det
årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud
fra Omstillingsfonden, som du kan søge. Du
kan altså godt søge til flere efteruddannel-

Og så skal du opfylde de generelle adgangskrav, som der måtte være til den ønskede
akademi- eller diplomuddannelse.

Du kan læse mere om søgemulighederne i
Omstillingsfonden på Forsikringsforbundets
hjemmeside under ’Kompetence > Uddannelse/Efteruddannelse’. Har du spørgsmål
til ansøgning til Omstillingsfonden, kan du
også kontakte Pernille Fahlmann Kristensen
på pfk@forsikringsforbundet.dk.
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af Pernille Fahlmann Kristensen,
konsulent for karriere og kompetence

Ønsker du at tage en ny uddannelse eller videreuddanne dig?

Din arbejdserfaring kan åbne døren
Bøger og teori kan være meget
godt, men de erfaringer, som du
samler op i dit arbejdsliv, er ofte
det, som rummer den største læring. Den læring kan du få glæde
af, da den kan være døråbner til
spændende efter- og videreuddannelser – og måske også til at
afkorte en uddannelse.
Det er aldrig for sent at uddanne
sig, uanset om det er en helt ny uddannelse eller efteruddannelse, og
dine kompetencer bliver stadig vigtigere for
at sikre din værdi på arbejdsmarkedet. Vi
oplever større grad af specialisering, flere digitale værktøjer, nye arbejdsmetoder og dermed også et løbende behov for at holde kompetencerne i top. Eller for at danne grundlag
for et markant sporskifte i arbejdslivet.
Forsikringsforbundet tilbyder gratis karriererådgivning til medlemmerne, og det kan
jeg kun opfordre til, at du benytter dig af
– ikke blot, hvis du har aktuelle karrieretanker, men også hvis du har brug for en dialog
om dine videre uddannelsesønsker.
For der er mange spændende tilbud, ikke
mindst inden for akademi- og diplomuddannelser. Netop til disse to typer uddannelser
er der mulighed for at søge om op til 10.000
kroner i støtte gennem Omstillingspuljen.
Den kan du læse om her i Forsikring og på
Forsikringsforbundets hjemmeside.
Når du vil søge ind på uddannelser, kan du
få stor glæde af de erfaringer, som du har op-
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samlet i dit arbejdsliv. Ordningen ’realkompetencevurdering’ (RKV) gør, at dine arbejdsmæssige erfaringer kan åbne døren for dig til

dannelse: Din viden og erfaring kan give dig
godskrivning/udstedelse af kompetencebeviser for et eller flere moduler på din ønskede

nye, spændende efter- og videreuddannelser.

efter- eller videreuddannelse.

Her i 2020 er RKV en proces, der håndteres af
de enkelte uddannelsesinstitutioner, men fra
2021 lanceres en ny, national RKV-platform,
som gør det nemmere og mere overskueligt
at søge om optagelse på en uddannelse.

Forsikringsforbundet arbejder for, at der
lægges mere vægt på anerkendelse af den
erhvervserfaring, som man har opsamlet
gennem sit arbejdsliv, og gennem kurser
og uddannelser uden for det offentligt anerkendte uddannelsessystem. Det drejer sig
bl.a. om FOAK niveau 3 til 6.

Forsikringsforbundet har gennem sit medlemskab af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) deltaget i arbejdet, for at sikre
at du som medlem får størst mulig glæde af
RKV-ordningen.
Ud over at give mulighed for at komme ind
på en række uddannelser, hvilket har været
den primære brug indtil nu, så giver RKV
også adgang til at afkorte en efter-/videreud-

Du kan søge mere information på Forsikringsforbundets hjemmeside, men også på
www.voksenuddannelse.dk og på Uddannelsesguiden, som du finder på ug.dk.
Arbejdet for at gøre RKV og uddannelsesmulighederne mere gennemskuelige foregår i
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Realkompetencevurdering – RKV

Ideen med en realkompetencevurdering, RKV, er, at du ikke skal lære det samme
to gange. I stedet får du mulighed for at bygge videre på dine erhvervserfaringer.
Med et RKV-bevis i hånden kan du bl.a. bygge videre på din nuværende uddannelse eller søge ind på en helt ny uddannelse.
En RKV er typisk for dig, der i sin tid startede i job i stedet for i uddannelse. Hvis
du vil skifte jobtype, branche eller ganske enkelt ønsker mere uddannelse, så kan
en RKV bane vejen. Det gælder også, hvis du har uafsluttede uddannelser, som du
gerne vil færdiggøre.
Realkompetencevurdering er for dig, som har viden og erhvervserfaring, måske
suppleret med andre typer kurser og/eller erfaring fra frivilligt arbejde.
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How do
you do?
Trænger du til at blive bedre til
sprog? Til at få dit engelske eller tyske op i niveau, så det kan
bruges ved videomøder med udenlandske
samarbejdspartnere? De fleste kan uden
tvivl svare ’ja’, for bruger man ikke et sprog
i hverdagen, så kan det nemt blive rustent.

Kompetencer
gennem nettet
Som medlem af Forsikringsforbundet kan du ganske gratis få
nye kompetencer via nettet. Der
er et stort udvalg af gratis kurser, som du
kan tage – eller gentage – i lige den takt, du
har brug for og lyst til. Tilbuddet hed oprindelig Onlineskolen, skiftede senere navn til
Onlinekurser, og har hidtil været en aktivitet
under Fagbevægelsens Hovedorganisation
(FH). Onlinekurser er nu overgået til AOF,
men Forsikringsforbundet har forhandlet
sig frem til, at du som medlem fortsat kan
benytte de mange gode kurser helt gratis.
Du finder kurserne samme sted på nettet, og
er du i gang med et kursus, så kan du uden
videre fortsætte på det.
Med Onlinekurser får du nem adgang til
at styrke din viden om Microsofts Office værktøjer – Word, Excel, PowerPoint og
OneNote – og til at bruge de meget udbredte onlinemødeplatforme Zoom og Microsoft

Teams. Du kan også tage kurser i brug af
sociale medier – Facebook og LinkedIn – og
i, hvordan du udformer et CV og søger job
via onlineplatforme.
Og der er meget mere: Du kan også tage
sprogkurser i engelsk og tysk, og du kan lære
at sætte kommaer på dansk. Eller måske blive bedre til projektledelse, virksomhedsøkonomi eller håndtering af IT-sikkerhed.

Forsikringsforbundet har indgået et samarbejde med Virksomhedsskolen i København, som betyder, at du nu ikke blot kan
lære (mere) sprog, men i mange tilfælde også
kan få kurset betalt gennem den nye uddannelsespulje. (Se anden artikel og læs mere på
uddannelsespuljen.dk).
Du kan tilmelde dig sprogkurserne via uddannelsespuljen.dk og få støvet dit engelske/
tyske/danske af på Virksomhedsskolen i København, Aarhus eller online. Hvis din ansøgning om deltagerbetaling via uddannelsespuljen.dk bliver godkendt, kan du endelig
tilmelde dig kurset på Virksomhedsskolen.
Virksomhedsskolen arbejder med EU Common European Frameworks sprogniveauer i
forbindelse med sprogtestning og holdinddeling, og du vil få udstedt et bevis fra skolen,
når du har gennemført undervisningen.
Læs mere på uddannelsespuljen.dk

Der er ingen grænser for, hvor mange kurser
du må tage, og for hvert kursus, du gennemfører, får du et certifikat på gennemførelsen,
som du kan dokumentere dine kompetencer
med.
Du finder mere om Onlinekurser ved at gå ind
på forsikringsforbundet.dk og læse mere under Fagligt > Uddannelse/Efteruddannelse
> Onlinekurser.
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