Nyhedsbrev med information vedrørende
Banedanmarks sikkerhedsuddannelser

HR/December 2016

Indhold

Så er det tid til årets sidste nyhedsbrev fra Banedanmark med information
vedrørende sikkerhedsuddannelserne - god læselyst!

 Kompendium for
infrastrukturudannelserne
gældende fra 2017

 Koncept for vedligehold af
kompetencer

 Nye priser fra 2017
 Kørerlæreruddannelsen
udbydes med start primo
2017

Kompendium for infrastrukturuddannelserne
gældende fra 2017
Kompendiet for infrastrukturuddannelserne gældende fra 2017, kan nu
findes på hjemmesiden og på kursusportalen. De strukturelle ændringer
samt nye tiltag beskrevet i nyhedsbrevet for oktober er indarbejdet heri.
Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer, for at sikre øget
klarhed og ensartethed.

 Fra alle os til alle jer …

Koncept for vedligehold af kompetencer
Det nye koncept for vedligehold af kompetencer, er godkendt af Trafik- og
Byggestyrelsen, og er gældende fra d. 1. december 2016.
Hermed

kan

en

kompetence,

udover

den

obligatoriske

EUSR,

vedligeholdes på følgende måder:


At medarbejderen varetager funktionen x antal gange i en given
periode



At medarbejderen modtager virksomhedsuddannelse x antal
dage i given periode



At medarbejderen deltager på særlige frivillige praktiske dage
udbudt af Banedanmark

Virksomhedsuddannelse og praktikdage er måder, hvorpå medarbejdere
kan få relevant erfaring, som kan konverteres til arbejdsdage med
kompetenceopretholdende arbejde.

SR-undervisere søges
Banedanmark vil i starten af

Konverteringen

mellem

kompetencer

kan

de

forskellige

læses

metoder

i

det

nye

for

henholdsvis

til

opretholdelse

af

kompendium

for

SR-arbejdsledere

og

infrastrukturuddannelserne.

2017 søge nye undervisere til
at undervise på Banedanmarks

Tilmelding

sikkerhedsuddannelser.

Rangerledere sker igennem Banedanmarks Kursusportal.

Dette

til

praktiske

dage

vil blive beskrevet nærmere i et
nyhedsbrev i starten af 2017.
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Telefoner lukket d. 22.-

Nye priser fra 2017

23. december 2016 samt

Priserne for deltagelse på sikkerhedsuddannelserne for 2017 er reguleret i

d. 2. januar 2017

forhold til de omkostninger, der knytter sig til de enkelte uddannelser.

På grund af flytning er det ikke
muligt

at

Banedanmark

kontakte
Uddannelses-

center per telefon d. 22.-23.
december

2016

samt

d.

2.

januar 2017. Der besvares dog
fortsat

mails

bdkuddannelser@bane.dk.

på

Kørerlæreruddannelse udbydes med start primo
2017
I første kvartal af 2017 afholder Banedanmark kørelæreruddannelsen.
Uddannelsen

samt

udvælgelsesdagene

er

nærmere

beskrevet

i

retningslinjerne for kørelæreruddannelsen. Tilmelding sker per e-mail til
lvns@bane.dk.

Fra alle os til alle jer …
Vi vil benytte lejligheden til at sige jer tak for samarbejdet i det forgangne
år og ønske jer alle glædelig jul og godt nytår!
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