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Kommunikation og samarbejde står højt på
dagsordenen på mange virksomheder. Mange
medarbejdere oplever i den sammenhæng, at det
bliver mere og mere vigtigt at have styr på
grundlæggende almene færdigheder.
Vejledning og oplysning om muligheder er ofte
det, der skal til for at sætte gang i initiativer med
at få oprettet virksomhedsrettede kursustilbud.
Det skaber motivation, at kursustilbud kan foregå i
arbejdstiden på virksomheden, og at dele af
kurserne kan aftales i dialog og tilbydes med et
praksisnært og brugbart indhold.
Motivation for efteruddannelse kan hjælpes på
vej gennem den gode fortælling fra andre, der har
forceret barrierer for at komme i gang med
efteruddannelse.

Inger Goul Andersen

”Da jeg sprang ud af
ordblindeskabet blev det hele
meget bedre”
VUC Aarhus/ VUC Erhverv holdt sammen
med Netværkslokomotivet, AOF Østjylland og
DOKK1 et stort temamøde fredag d. 6.
oktober kl. 16-19 i Den Store Sal med 190
deltagere.
Det var et tre timers arrangement med fokus
på det at være ordblind og alligevel at kunne
finde sikker vej til karriere og job. Der var
engageret tre hovedoplægsholdere, der hver
især skulle formidle deres personlige historie
om det at overvinde ordblindhed.

En af oplægsholderne Thomas Bo Larsen fortalte om
sin opvækst og skoletid som ordblind og sin vej mod
karrieren som skuespiller.

Skuespiller Thomas Bo Larsen fortalte
ydmygt og levende om sit liv som ordblind.
Han fortalte blandt andet, at han som barn
hurtigt fandt ud af at bruge andre talenter end
de boglige og derved holde fokus på, hvad
han var særligt god til: at lege. En ekstra god
evne til at huske udenad har også senere
hjulpet ham gennem skuespilleruddannelsen.
Efter oplægget opfordrede han til åben dialog
med publikum. Der kom mange spørgsmål og
kommentarer fra deltagerne, hvilket gav en
livlig debat.
Der var også oplæg fra en anden
oplægsholder Christian Bock, der driver egen
virksomhed i dag, hvor han udbreder
kendskab til IT værktøjer til ordblinde. Han
fortalte undervejs på klingende sønderjysk
om sine egne erfaringer som ordblind.
VUC Aarhus/ VUC Erhverv holdt oplæg om
undervisningsaktiviteter, man kan opsøge
som ordblind, og havde en stand til
arrangementet, hvor deltagerne i pausen
kunne komme og få gode råd og vejledning
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om OBU undervisning og muligheder for at
søge hjælp som ordblind.
Konferencen blev afsluttet med en venlig
opfordring til alle om at ”komme ud af
ordblindeskabet” og få hjælp til at komme i
gang med at bruge IT værkstøjer for at kunne
læse og skrive.

Efter hver kursusdag evalueres dele af
undervisningen med deltagerne for at sikre,
at den enkelte arbejder med det, der er
relevant og nødvendigt for at blive styrket
yderligere i danskkompetencerne. Det er med
til at holde motivationen i helt top, og den
enkelte oplever, man selv kan være med til at
forme indholdet i undervisningen.

Medarbejdere fra Hilton Foods
knokler løs på danskkursus i
arbejdstiden

I november afslutter alle deltagere med trinprøve på det trin, de er nået til. Det gør de
udelukkende for at prøve sig selv af og få et
synligt og formelt bevis på, hvor langt de er
nået.

For anden gang har medarbejdere fra Hilton
Foods efterlyst kursus i dansk, da mange
arbejdsopgaver på fabrikken kræver, at man
kan gøre sig forståelig og kommunikere på
dansk. Virksomheden har ansatte med over
tyve forskellige nationaliteter.
Med ledelsens opbakning er der hen over
efteråret etableret to FVU danskforløb med
28 deltagere i alt i en tilrettelæggelse, hvor
der er taget hensyn til skiftende arbejdstider.
Kurset afholdes med fire ugentlige timer, der
er placeret på skiftende ugedage for begge
hold.

Derfra vil deltagerne drøfte videre med
ledelsen, om der er behov for mere dansk
kursus i foråret 2018.

”How do you do?”
Når der er gæster på besøg hos Berendsen
Tekstilservice i Tilst, kan det ofte være svært
at få tungen på gled og få gang i
kommunikation, der skal foregå på engelsk.
”Hvordan svarer man høfligt på tiltale?
Hvordan bevæger man sig lige ud i lidt small
talk på stående fod?”
Det har fået tre medarbejdere fra hhv. lager,
salg og kundeservice til at rekvirere et kort
kursusforløb i engelsk (IDV) på 18 timer med
to ugentlige timer på VUC Aarhus hen over
vinteren 2017/ 2018. Kurset skal tilgodese
deltagernes behov for at styrke mundtlig
engelsk og tager udgangspunkt i deltagernes
behov og forudsætninger.

Fuldt hus på FVU danskkursus for produktionsmedarbejdere fra Hilton Foods i Hasselager. Kurserne
afholdes i lokaler på Aarhus Hostel, der er nabo til
virksomheden.

Inden kursusstart har alle tre deltagere
gennemført en test, for at sikre et relevant
niveau for undervisningen. Deltagerne har
derefter i dialog med VUC Erhverv selv budt
ind med forslag til indhold for undervisningen.
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De vil selv byde ind med forskelligt
virksomhedsrelateret materiale, som der kan
arbejdes med i undervisningen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har
indgået en trepartsaftale om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter og videreuddannelse.

Kurset skal bidrage til, at kommunikation på
engelsk, når der er brug for det, bliver
nemmere, og at man som medarbejder får
mere mod på at springe ud i det.

Aftalen, der kom på plads d. 29/10 2017,
gælder for en fireårig periode 2018-2021.

Læs mere her:

Trepartsaftale 2017 på plads

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Ar
kiv/2017/10/Trepartsaftale%20VEU.aspx

”Danskernes kompetencer skal løftes, og det
skal være langt nemmere og mere fleksibelt
at tilegne sig kompetencer gennem hele
livet.”

Åben Test Fredag 2017
hver fredag kl. 9.00-11.00
VUC Erhverv
Dalgas Avenue 2
8000 Aarhus C
Få en FVU test i dansk eller matematik – helt gratis

OBU – ordblindetest kan aftales.
Få personlig tilbagemelding og vejledning om kursusmuligheder

Ring og book en tid
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