KLÆDT PÅ TIL
UDDANNELSE
» Læsning, skrivning og matematik for ledige
» Individuel vejledning om uddannelse

Klar til arbejdsmarkedet
På arbejdsmarkedet er der øgede krav til almene færdigheder i læsning, skrivning og
matematik. I langt de fleste jobs skal man i løbet af en almindelig arbejdsuge skrive og læse
mails, læse instruktioner, udfylde skemaer og meget andet.

Uddannelsesløft for ledige
KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN er et efteruddannelsesprojekt, hvor du som ledig kan komme i
gang med Ordblindeundervisning (OBU) og/eller Forberedende Voksenundervisning (FVU) i
læsning, stavning, skrivning og matematik. Som en del af uddannelsesforløbet vil der også
være individuel vejledning og kurser i motivation for at sikre dig det bedst mulige forløb.

Forberedende voksenundervisning (FVU): Bliv bedre til dansk og matematik.
I dansk vil du blive undervist i læse- og staveteknikker, grammatik og skriftlig formidling.
I matematik vil du blive undervist i talforståelse, regning og basale matematiske begreber.
Inden du starter på FVU, bliver dit faglige niveau testet, så du kan starte på det niveau, der
passer til dig.

Kom i gang med efteruddannelse
Et KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN-uddannelsesforløb er – med mulighed for tilpasninger – som
følger:
Før selve uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløb

Indledende minikurser om
fagligt indhold og motivation

FVU (læsning, stavning
og matematik)

Ordblindetest og/eller FVU-test

Ordblindeundervisning

Individuelle samtaler med
fokus på målsætning, indsats
og motivation

Individuelle midtvejssamtaler

Efter uddannelsesforløb
Individuelle samtaler
med fokus på fagligt
udbytte og nye mål

Formålene med
Klædt på til fremtiden
•	At motivere beskæftigede til
at gå i gang med opkvalifice
ring i læsning, stavning,
skrivning og matematik
•	At motivere til at uddanne
sig videre og sikre job
fastholdelse.

Ordblindeundervisning (OBU): For dig, der er testet ordblind og som dermed
har brug for undervisning, hvor du kan træne dine læse- og skrivefærdigheder. Du får
IT-programmer, der kan hjælpe dig med læsning og skrivning – nu og i fremtiden.
Du kan få foretaget en gratis ordblindetest.

Sådan kommer du i gang
KO NTA K T :
Inger Goul Andersen
Uddannelseskonsulent
Tlf. 8732 2570 eller 2022 3812
Email: ia@aarhushfogvuc.dk

Klædt på til uddannelse er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Samarbejdspartnere er:

Aarhus HF & VUC

Dalgas Avenue 2

8000 Aarhus C

mail@aarhushfogvuc.dk

www.aarhushfogvuc.dk

