SPOT PÅ DANSK
BLIV BEDRE TIL AT SKRIVE OG DOKUMENTERE - FVU og OBU

Om kurserne
Kurserne er målrettet opgaver i
Sundhed og Omsorg i Aarhus
Kommune.
Brug af IT indgår som en del af
undervisningen.
Der arbejdes med læseforståelse, skrivning, kommunikation og
dokumentation.

Hvad er FVU ?

Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i dansk består af fire trin (niveauer).
Indholdet er læsning, arbejde med gramatiske regler og skriftlig
fremstilling.
Tekster og opgaver handler ofte om de arbejdsopgaver, man har som
ansat i Sundhed og Omsorg.

Hvad er OBU ?

OrdBlindeUndervisningen (OBU) er målrettet voksne, der har behov for
hjælp og støtte til at kunne læse, stave og skrive. Deltagerne arbejder
med IT-programmer, der kan støtte læsning og skrivning. Undervisningen
foregår på små hold og tager udgangspunkt i de opgaver, man har som
ansat i Sundhed og Omsorg.

Målgruppe
Ansatte i Sundhed og Omsorg i
Aarhus Kommune

Undervisning - FVU
2021
Uge:
36-44 (fri uge 42)
Tidspunkt:
Tirsdage kl. 8.15 - 14.15

Forudsætning for deltagelse i FVU og OBU

Før man kan komme på kursus, skal man gennemføre en test, der afklarer
den enkeltes danskkompetencer. Der gives en personlig tilbagemelding
på testens resultater.
Resultatet af testen er fortroligt. Testen er gratis.

2021

Støtte til uddannelsen

Uge:
36-50 (fri uge 42)

Undervisningen ligger i arbejdstiden, så der kan ansøges om Statens
Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det svarer til højeste dagpengesats og
udbetales til arbejdspladsen, hvis medarbejderen får fuld løn under
kurset.
Få mere at vide om SVU på www.svu.dk

Tilmelding

Du er tilmeldt et forløb, når både du og din leder har modtaget
bekræftelse på din tilmelding fra skolen. Kurset bliver kun afholdt,
såfremt der er nok tilmeldinger til oprettelse af hold.

Kontakt:

Undervisning - OBU

Tidspunkt:
Torsdage kl. 12.30 - 15.30

Undervisningssted
SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N

Elisabeth Rose Kobberøe mail, erk@sosuoj.dk eller tlf: 87412610

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Mail: sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8741 2626

Charlotte Mendes mail, chm@sosuoj.dk

Se mere på MSO portalen

Du skal du kontakte din leder eller tovholder for at blive tilmeldt.
Hvis du har spørgsmål vedrørende test og kursus kan du kontakte:

