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Vi vil med glæde byde velkommen til alle kunder,
samarbejdspartnere og virksomhedskontakter til
vort nyhedsbrev ERHVERVSHJØRNET. Her vil vi
bringe givtig information om, hvad der rør sig på
uddannelses- og efteruddannelsesfronten i
Aarhus. Det vil blive blandt andet blive belyst med
små inspirationsglimt fra konkrete aktiviteter, som
VUC Erhverv udvikler og varetager.
Vi bringer her nyt om FVU Årsmøde 2015, lidt om
efteruddannelsestiltag fra virksomhedsfronten og
et par eksempler på konkrete længerevarende
kompetenceudviklingsprojekter, hvor flere
partnere spiller sammen.
God læselyst!

Inger Goul Andersen og Rasmus Nygaard
Erhvervsvinkel på FVU årsmøde 2015
Best Practice
VUC Aarhus er d. 29. og 30 oktober vært for
årsmøde med deltagelse af konsulenter og
uddannelsesfolk fra hele landet, der arbejder med
at tilrettelægge Forberedende Voksenundervisning (FVU) som et brugbart efteruddannelsestilbud til erhvervslivet.
Årsmødet afholdes med oplægsholdere hentet fra
forskningsverdenen, Ministeriet for Børn og Unge,
fagbevægelsen og 4 virksomheder/ arbejdspladser fra Aarhus. Konferencens formål er at give
eksempler på Best Practice, dvs. bud på
kursusforløb for medarbejdere, hvor FVU dansk er
omdrejningspunktet. LÆS MERE

Medarbejdere får munden på
gled med FVU START
Aarhus Logistics Center (ALC) har tilbudt 8
medarbejdere med litauisk baggrund
danskundervisning efter arbejdstid for at støtte op
om kommunikation på
dansk til brug privat og
på arbejdspladsen.
Sikkerhed og kundekontakt er vigtige
fokusfelter hos Aarhus
Logistics Center. Hver
dag håndterer
medarbejderne store
mængder gods fra tilgående og afgående skibe
på havnearealerne på Aarhus Havn. Der køres
med tung last på trucks og MAFI-vogne, så
sikkerhed på arbejdspladsen er et dagligt aktuelt
emne. Sikkerhedsinstruktioner læses og gives på
dansk, og alle medarbejdere har brug for at kunne
forstå dem – også selvom de kommer fra Litauen.
Kunder ringer på mobilerne i løbet af dagen, der
skal kommunikeres med chauffører, der henter
eller leverer gods. Medarbejderne skal kunne tale
dansk i mange situationer i løbet af en
arbejdsdag. Vigtigt er det også, at de kan
udveksle information og erfaringer imellem
hinanden for at løse arbejdsopgaverne
tilfredsstillende.
Derfor har otte medarbejdere med litauisk som
modersmål og fuldtidsarbejdende på ALC meldt
sig til danskkursus FVU START, hvor de efter
arbejdstid hver torsdag øver sig for at blive bedre
til det danske sprog. Det er planen, at de senere
kan gå videre på næste trin, hvis tiden tillader det.
Undervisningen, der varetages af en lærer fra
VUC Aarhus, kører i efteråret indtil jul. Der er
gang i de svære danske gloser alle fire timer i
lokalerne på ALC.

”FVU START er et gratis tilbud med 40-60
timers kursus og kan tilrettelægges efter
behov med fokus på mundtlig dansk”
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Øget fokus på skriftlighed i
jobbet
Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg i
Aarhus Kommune sætter i 2015 og 2016
SPOT på Dansk

Alle kurser er tilrettelagt med et undervisningsindhold, der er brancherelevant. Det skal være
med til at sikre bedre implementering og transfer,
når kurserne er gennemført.

”FVU dansk undervisning gøres
brancheorienteret, så det er relevant for
den deltagende medarbejder”
Det er tillidsrepræsentanter og ledere, der leverer
et stort arbejde med at få information om test og
kurser ud til den enkelte medarbejder. De er
ligeledes vigtige brikker i at få skubbet til
motivationen for at deltage i dansk-tilbudet.

”Danskundervisning for ordblinde (OBU)
tilrettelægges og gennemføres på
arbejdspladsen tæt på den enkelte
medarbejder”
Planlægning og gennemførelse af det
omfattende efteruddannelsesprogram for
medarbejdere sker i et tæt samarbejde mellem
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg,
VUC Aarhus og SOSU Aarhus

Det kræver mod af den enkelte medarbejder at
melde sig til FVU test i dansk. Testen, der er
elektronisk, tager blot en halv time. Den giver den
enkelte, der tager den, en pejling på, hvilke
færdigheder, man har i dansk.
Alle 10 områder i Aarhus Kommune har tilbudt
samtlige medarbejdere en gratis test. Testen kan
give dem, der har behov for det, adgangskort til et
opfølgende kursus i dansk.
I foråret 2015 blev de første testet, og
danskkurser er allerede blevet gennemført i løbet
af 3.kvartal. Der er ikke lang vej fra test og
afklaring af færdigheder til kursus på rette niveau i
dansk. I uge 43 indledes anden kursusrunde og
fra januar 2016 går tredje ombæring af
danskkurser i gang. Det er danskkurser for
ordblinde (OBU) og danskkurser på trin 1, 2, 3 og
4 (FVU), der tilbydes.

NYT 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

