FVU-dansk

til virksomheder

Praktiske informationer:
Køreplan
Inden undervisningsstart bliver deltagerne tilbudt screening, hvorefter der
bliver udarbejdet en undervisningsplan for den enkelte deltager.
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Finansiering
Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder, hvis der er mindst
8 deltagere tilmeldt. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde.
Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte
(SVU) www.svu.dk, når medarbejderen deltager i arbejdstiden.
Kontrakt
Inden undervisningsforløbet starter, indgår virksomheden en kontrakt med
FOF-Vest omkring afviklingen af undervisningen og på hvilke vilkår.

Kontakt FVU-leder Mette Lykkedegn.
Tlf. 7512 3805/3069 4664 eller ml@fof-vest.dk

Kongensgade 70 | 6700 Esbjerg | Tlf. 7512 3805
fof-vest.dk | fvu@fof-vest.dk

GRATIS

FVU-dansk
for små og store
virksomheder

Forberedende
voksenundervisning

	
  

Forberedende
voksenundervisning
FOF-Vest tilbyder GRATIS danskkurser til medarbejdere på større og mindre
virksomheder. Det kan foregå på arbejdspladsen eller i FOF’s lokaler i
centrum af Esbjerg.
Med et gratis FVU-kursus i dansk kan du styrke dine medarbejderes kompetencer, fastholde dem på arbejdsmarkedet og ruste dem til fremtidens krav.
Virksomheden får:
•
Gratis danskundervisning
•
Opkvalificerede og kompetente medarbejdere
•
Tilfredse og progressive medarbejdere
En investering i dine medarbejderes kompetencer sikrer virksomhedens
samlede viden og erfaring og dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.
Brug evt. sæsonudsving i virksomheden til at opkvalificere dine medarbejdere.
Du kan booke et temamøde/snusekursus som appetitvækker for dine medarbejdere.

Målgruppe:
FOF-Vest tilbyder gratis FVU-undervisning i læsning og skrivning for alle
over 25 år, der gerne vil forbedre deres læse- og skrivefærdigheder.
Hvordan:
Alle deltagere bliver screenet for at opnå det optimale undervisningsforløb
Undervisning på små hold – individuelt tilrettelagt. Vi anbefaler 60 timer pr.
trin, hvilket svarer til f.eks. 20x á 3 timers undervisning.
Der afholdes prøve efter hvert trin.
FVU-danskundervisning er opdelt i 4 trin med vægt på:
læsning / stavning / skriftlig fremstilling

Opkvalificering
giver tilfredse og progressive
medarbejdere

På grundlag af ”kendt viden” bygger vi ovenpå, så medarbejderne bliver
bedre til:
•
at forstå det skrevne
•
at læse effektivt
•
at stave bedre
Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag:
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så
deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige
funktioner.
Skemaer, manualer, deklarationer, vejledninger, e-mails, faglige tekster m.m.
er nogle af de tekster, vi kan arbejde med. Der kan også være tekster fra
dagligdagen, som aviser, opskrifter, huskesedler, beskeder eller lektiehjælp
til børnene.

