2020-03-20 15:53 CET

Onlinekurser sikrer fortsat dygtiggørelse
DEKRA oplever stigende efterspørgsel på sine nye onlinekurser med VEUgodtgørelse inden for både ledelse og transport
Vognmand Allan Mortensen fra Sønderjylland er mødt i skole to dage kl. 8 for
at tage et kursus i de nyeste kørehviletids-bestemmelser, så han undgår
bøder.
Ikke ved at møde op, som han plejer, hos DEKRA i Vejen– men ved at logge
på det virtuelle undervisningsrum og tage kurset som fjernundervisning med
en prøve som afslutning på hver dag.

”Det er om at gribe de muligheder for dygtiggørelse, der er. For mig fungerer
fjernundervisning rigtig godt, og jeg har tilmeldt mig en stribe andre
onlinekurser hos DEKRA. Der er ingen uro i klassen, og jeg kan se og høre
underviseren tydeligt. Jeg tror faktisk, at min indlæring er større ved
fjernundervisning end normal undervisning,” siger Allan Mortensen, som til
daglig kører med brød for Kohberg og laver lyd og lys til koncerter.
I denne corona-tid oplever den private uddannelsesvirksomhed DEKRA
stigende efterspørgsel på sine nye onlinekurser inden for både ledelse og
transport fra danskere, der vil udnytte nedgangen i aktiviteterne til at forøge
deres viden.
Online undervisning giver eleverne al den viden, de ville få normalt i skolen,
men uden at eleverne skal bruge tid på transport frem og tilbage.
Med sine online-kurser vil DEKRA sikre, at medarbejdere stadig kan
opkvalificeres, selvom alle skoler pt. er lukket.
Virksomheder kan få kompenseret medarbejderes lønudgifter, mens de er på
onlinekursus, gennem den såkaldte VEU-godtgørelse.
-----

Om DEKRA
DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for
tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation
med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over
årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder
inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i
hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion,
ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og
bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og
systemer, vikarservices og uddannelse.
DEKRA har kontorer i mere end 60 lande og beskæftiger over 45.000
medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er

Global Partner for en Sikker Verden.
I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej
gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet
uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet
tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300
kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og
borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed
med højt til loftet og let til smil.
DEKRA dækker hele Danmark.
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