Mere end 150 virksomheder
kan ikke tage fejl!

Vidste du ... at 40% af dine kolleger/ansatte har utilstrækkelige dansk,
regne og IT kompetencer ... at du har muligheden for at opkvalificere dine kolleger/ansatte til gavn for både den enkelte og ikke mindst
for virksomhedens konkurrenceevne ... at der politisk er så stort fokus på kompetenceløft at kursustilbuddet er gratis at deltage i...

Kompetenceløft med mening
- giver Danmarks bedste medarbejdere!

Viste du…

... at 40% af arbejdsstyrken er usikre i brugen
af IT og / eller har svært ved at formulere sig
på skrift.
”Jeg gik otte år i skole uden problemer, - men
jeg lærte mere udenfor klasseværelset end
indenfor.

Jeg kæmpede med dansk og først da den rette
underviser forstod mig, fik jeg styr på bogstaverne og overvandt frygten. Det gav mod på
uddannelse, og jeg kan varmt anbefale andre,
at gå i gang med kurser!

Man skal aldrig give op, for man kan altid starte på en frisk”

Gør gode medarbejdere bedre …
og hjælp dem videre i teksten med IT og undervisning.

Benyt chancen…

Ring og hør hvordan din virksomhed kan få
gratis besøg af en pølsevogn eller IT-kompetence bussen.

Lars Stampe, fmd. for arbejdsmarkedsudvalget i Holstebro kommune

Vil du høre mere om FVU-testen og
IT-testen.dk – og hvordan det giver
et godt grundlag for virksomhedens
uddannelsesplanlægning / kurser?

Kontakt: 40 33 62 64

!

Mere end 150 af regionens virksomheder er
kommet i gang med uddannelsesplanlægning,
bla. fordi de har fået et overblik over medarbejdernes dansk, regne og IT-færdigheder.

Forberedende
Voksenundervisning

- et gratis tilbud om alment opkvalificerende undervisning!

Pakke 1: FVU-dansk
og den digitale borger
Dette tilbud henvender sig til dig, der gerne vil
blive bedre til at læse, skrive og stave.
Indholdet tager udgangspunkt i din hverdag,
og du kommer til at arbejde med det, du synes
er vanskeligt i hverdagen fx:
- læse og forstå vejledninger
- formulere dig på skrift
- kommunikere med myndigheder o.a.
- udfylde elektroniske formularer
- hente digital post
- finde rundt på borger.dk
- at bruge IT, som et støtteredskab

For både pakke 1 og pakke 2 gælder:
Varighed: 40 - 80 lektioner.
Pris:
Undervisningen er gratis.
Evt. løntabsgodtgørelse søges via SVU og kompetencefonde. Dette afhænger af uddannelsesniveau og overenskomst.

Pakke 2: FVU-matematik
og den digitale borger
Dette tilbud henvender sig til dig, der gerne vil
blive bedre til at regne.
Indholdet tager udgangspunkt i din hverdag,
og du kommer til at arbejde med det, du synes
er vanskeligt i hverdagen fx:
- grundlæggende regning og matematik
- de 4 regningsarter, procent og brøker
- opstille budgetter
- tjekke din selvangivelse
- forstå din lønseddel
- finde rundt på skat.dk

Pakke 3: ”Bliv digital borger på
biblioteket”
Mød op på biblioteket til det to timers kursus:
”Digital post – hvad så?” Kurset er gratis og
tilmelding er ikke nødvendig.
Læs mere på www.holstebrobibliotek.dk

Undervisningssted:
På uddannelsesinstitutionerne eller på
virksomheden.

!

Inden undervisningsstart:
Inden du begynder på kurset, laver vi en
FVU-afklaring. På den måde sikre vi, at du får
optimalt udbytte af kurset.

Lene Bilgrav Pedersen
Pakkeri-operatør
Arla Foods, Korsvej Mejeri

”Hos OK har vi oplevet at chaufførernes deltagelse i FVU øger den
enkeltes selvtillid og motivatiion til at fortsætte med efteruddannelse. Det kompetenceløft, som FVU giver, forbedrer chaufførernes
muligheder for at klare de mange komplicerede krav, som stilles
i dag. Samtidig er det en del af OK’s uddannelsespolitik, at OK
ønsker at være en attraktiv arbejdsplads.”
Peter Kümmel-Nielsen
Vogningeniør
OK, Fredericia

For nærmere info:
Bent Jensen, AOF MIDT-VEST
Tlf. 2475 6362

Anne Marie Rønn, VUC Holstebro
Tlf. 3018 4639

Gitte Lassen, Holstebro Bibliotek
Tlf. 9611 6811

Hans Kærgaard, Netværkslokomotivet
Tlf. 4033 6264
Projektet er støttet af LBR Holstebro
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”Jeg er blevet meget bedre til at stave, og jeg har også fået mere
selvtillid. Før sad jeg altid og puttede mig, når der var møde - og
sagde ingenting. Nu kan jeg godt stå over for en større forsamling og fortælle, hvad jeg har fået ud af kurset. Og mit budskab til
andre er: Tag imod tilbuddet med kyshånd”

