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medarbejdere på terminaler og lagerhoteller i
Aarhus, Aalborg, Taulov, Vejle, Herning, Grenaa,
Haderslev, Odense og Taastrup. Det er sket i et
tæt samarbejde mellem Danske Fragtmænd,
VUC, 3F, ATL og Tranportens Udviklingsfond.

Vi er allerede godt i gang med 2016.
Der er for alvor kommet fokus på de almene
kompetencer i forbindelse med opkvalificering af
medarbejdere på arbejdsmarkedet og set i forhold
til efter- og videreuddannelse iøvrigt.
De fire vigtigste hjørnestene består af dansk,
matematik, engelsk og IT. Øgede krav til de
grundlæggende færdigheder sniger sig ind alle
steder. Derfor giver vi i årets første nyhedsbrev
bud på, hvorledes konkrete aktiviteter kan sættes i
værk for at fremme almen kompetenceudvikling.
Afklaring og personlig tilbagemelding hører til de
helt centrale nøgleord.
Inger Goul og Rasmus Nygaard

Danske Fragtmænd
Danmarks stærkeste
medarbejdere
Med udlevering af en moviebook
til hver eneste lager- og
terminalmedarbejder har Danske
Fragtmænd i 2016 givet
startskuddet til et landsdækkende
projekt, hvor dansk og matematik
er omdrejningspunktet.
Medarbejderne er virksomhedens vigtigste
ressource, fremgår det af materialet.
Virksomheden fremhæver, at den kan være med
til at give den enkelte medarbejder med boglige
udfordringer et tilbud om et fagligt og personligt
løft gennem almen kompetenceudvikling. Deltag i
”fitness for hjernen”, lyder opfordringen i
moviebook´en.
I perioden februar til april er der gennemført
talrige informationsmøder og efterfølgende
afklaringsdage i dansk og matematik for

Medarbejdere ved Danske Fragtmænd klar til almen afklaring
(FVU test i dansk og matematik med personlig tilbagemelding)

Alle de medarbejdere, der har ønsket det, er
blevet afklaret i dansk og matematik. Alene i
Aarhus er der blevet afklaret 56 medarbejdere ud
af 115 mulige.
Der vil fra august 2016 lokalt blive tilbudt
virksomhedsforlagte kurser i forhold til de
afdækkede behov rundt i landet. Danske
Fragtmænd har behændigt sat deres fingeraftryk
på kurserne og kaldt tilbuddene for
Moduluddannelse i dansk og matematik.
Moduluddannelsen skal foregå i arbejdstiden på
arbejdspladsen og vil blive tilbudt med 3-4 timer
om ugen i både dansk og matematik.
På den måde forventer Danske Fragtmænd at
komme på forkant med udviklingen og opnå
Danmarks stærkeste medarbejdere. Stærke
medarbejdere, der hviler på et solidt alment
fundament og er parate til at kommunikere, gå
digitale udfordringer i møde, videreuddanne sig og
positivt kunne imødegå nye udfordringer i
fremtiden.
Hør om forløbet fra P4 her.
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FLEXIKET sætter fokus på
dansk, matematik og engelsk
Flexiket, der er en virksomhed i den grafiske
branche, har sat efteruddannelse på dagsordenen
for 2016. På et personalemøde i januar meldte
ledelsen ud, at alle medarbejdere efter ønske ville
blive tilbudt en dialog om individuelle
efteruddannelsesbehov med 2 konsulenter fra
VEU Center Østjylland via et aktuelt projekt
Kompetenceforsyning Midt.
Samtalerne blev gennemført i løbet af februar, og
den umiddelbare opfølgning på det blev, at der
allerede i april først og fremmest skulle
igangsættes afklaringsforløb i dansk, matematik
og engelsk.

kolleger i fællesskab blive bedre til at læse, skrive,
regne, tale engelsk og lære mere.
Når medarbejderne har opnået et solidt alment
fundament at stå på, vil grafiskfaglige kurser og
relevant erhvervsuddannelse komme med i
uddannelsesplanen hos Flexiket.

For virksomheder:


Åben Test Fredag 2015
hver fredag kl. 8.00-9.30
VUC Erhverv
Dalgas Avenue 2
8000 Aarhus C.
Få en FVU test i dansk eller
matematik – gratis
Få en OBU test – gratis
Få personlig tilbagemelding og
vejledning om kursusmuligheder
Ring og book en tid på:

20223812/ 24804763
Medarbejdere i gang med afklaring i dansk i mødelokalet hos
Flexiket – FVU test anvendes

Alle tilmeldte gennemførte FVU test i dansk og
matematik samt fik en standpunktsvurdering i
engelsk for at få kortlagt, hvilke kursustilbud der
for virksomheden og medarbejderne giver mening
at sætte i søen fra august 2016.
Flexiket ønsker at skabe det bedst muligt afsæt
for medarbejdernes videre kompetenceudvikling
ved som prioriteret indsats at styrke de almene
færdigheder. Hvis det bliver muligt, vil Flexiket
gennemføre kursustilbuddene i egne lokaler på
virksomheden i arbejdstiden. Medarbejderne skal
med kursusdeltagelse i vante rammer føle sig
trygge ved at starte op og sammen med gode

Afklaring i engelsk

Kontakt os og få en god ide
Rasmus Nygaard rny@vucaarhus.dk
Inger Goul Andersen ia@vucaarhus.dk

