
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TekSam inviterer til informationsmøde 
om Sporskifteordningen 
 
 
Målgruppen for informationsmødet er: 
Virksomhedsledere og medarbejdere (SU/AMO), regionale arbejdsmarkedsråd, 
uddannelsesinstitutioner og lokale faglige organisationer, der repræsenterer målgruppen. 
 
Målgruppen for sporskifte er:   
Ansatte i de brancher, der er udvalgt som særligt nedslidningstruede brancher (se tekstboks) 
 
 
DI og CO-industri har i samarbejde ansøgt - og fået - midler til indsats for 
udbredelse og brug af sporskifte for nedslidningstruede og nedslidte 
medarbejdere. 

 

                                      Sporskifte 
BESKRIVELSE AF WEBINARET
Formål er at give medarbejdere, der enten er i risiko  
for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at  
gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fast-
holde dem på arbejdsmarkedet.

Sporskifteordningen er for medarbejdere, der er nedslidte 
eller i risiko for at blive nedslidte, så de ikke længere 
kan varetage deres normale job. Nedslidning kan enten 
være fysisk eller psykisk. 

Et sporskifte er et forløb, hvor din medarbejder kvalificeres 
til andre opgaver, der fjerner risikoen for yderligere ned-
slidning. Forløbet kan vare op til et halvt år. 

Din virksomhed kan få dækket op til 120.000 kr. pr.  
sporskifte, som dækker deltagerbetaling og lønudgifter.

UDBYTTE VED AT DELTAGE I WEBINAR
• Viden om sporskifteordning
• Værktøj til at komme i gang
• Overblik over ansøgningsproces 
• Mulighed for at booke møde

FOREBYG SYGEFRAVÆR OG FASTHOLD  
MEDARBEJDERE MED SPORSKIFTEORDNINGEN

TEKSAM INVITERER TIL WEBINAR 17/8 2020

PROGRAM:

13.00-13.15 VELKOMST 

   v/ Flemming Ehlerth Jørgensen, 
  chefkonsulent, DI og Erik Mosegaard,  
  samarbejdskonsulent, CO-industri 

13.15-13.35 FAKTA OM OG ERFARINGER MED 
   BRUG AF SPORSKIFTEORDNINGEN

  v/ Christina Pedersen,  
  seniorkonsulent, Cabi  
 
13.35-13.50 MULIGHED FOR SPØRGSMÅL
                                    
13.50-13.55 TAK FOR I DAG

  v/ Flemming Ehlerth Jørgensen, 
  chefkonsulent, DI og Erik Mosegaard, 
  samarbejdskonsulent, CO-industri  
          
14.00-14.30 EFTER AFSLUTTET WEBINAR 

  sidder Christina klar på telefon: 22516982  
  for møde booking.

Du får med Sporskifteordningen hjælp til at forebygge  
sygefravær og fastholde medarbejdere, der enten er i  
risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte. Indsatsen 
gør din virksomhed attraktiv for kommende medarbejdere 
ved, at I taler åbent om nedslidning og viser, at I er pro-
aktive vedr. løsninger.

Sporskifteordningen er for virksomheder og medarbejdere 
i de udvalgte nedslidningstruede brancher. Dine nuværende 
medarbejdere kan få nye kompetencer til gavn for din virk-
somhed. Du forebygger langtidssygemeldinger ved  
at adressere nedslidning. 

Tjek om jeres branchekode er en del af ordningen, se her: 
https://star.dk/media/10007/branchekoder.pdf
 
INDEN FOR INDUSTRI DREJER DET SIG OM:

•	 Installation
•	 Transportmidler
•	 Træ	og	møbler
•	 Vand,	kloak	og	affald

INDEN FOR FØDEVARER GÆLDER DET:

•	 Nærings-	og	nydelsesmidler
•	 Slagterier

Webinaret  
henvender sig  

til medarbejdere, 
HR-ansvarlige  

og ledere

LÆS MERE OM 
TEKSAM WEBINAR

HER

TILMELDING 
HER
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