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Almen efteruddannelse
- Til din virksomhed
Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde frem til undervisningsforløb. I dette
katalog kan du få overblik over undervisning i dansk, engelsk og matematik.
Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over mulighederne.

Ønsker du nærmere dialog eller hjælp?
Kontakt mig

PROJEKTLEDER DENNIS THYSSEN
Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.
Tlf. 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk
https://arbejdskraftalliancen.dk/
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Indledning
En stor del af den danske befolkning har ikke tilstrækkelige kompetencer inden for sprog, matematik og IT.
Det kan være en hæmsko for både den enkelte person og for virksomheden.

Det kan betale sig at sætte fokus på alment kvalificerende kompetenceudvikling i en virksomhed. Mange
medarbejdere kan have gavn af at blive opgraderet i fx dansk, matematik eller engelsk. I sidste ende kan
det betyde nye muligheder og større tilfredshed hos medarbejderen – til fordel for virksomheden.

Hvem
Alle kan have bruge for et kompetenceløft – både ledere, faglærte og ufaglærte. Dette gælder selvfølgelig
også udenlandske medarbejdere.

3

CLAVIS sprog & kompetence
Maglehøjen 6, 4000 Roskilde

CLAVIS sprog & kompetence er en undervisningsvirksomhed med mere end 30 års erfaring inden for bl.a.
FVU (Forberedende Voksenundervisning), undervisning i dansk som andetsprog, virksomhedskurser,
integration, kultur og jobsøgning, ligesom CLAVIS generelt er fortrolig med at udvikle og gennemføre
arbejdsmarkedsrettede koncepter inden for flere brancher, ikke kun for flygtninge, men også for etniske
danskere. CLAVIS har afdelinger i Roskilde, København, Ringsted, Holbæk og Aarhus.

Generelt kompetenceløft
Danmark har mere end 1.000.000 voksne, der har problemer med at læse, skrive eller regne. Det kan være
en stor gevinst for virksomheden, at medarbejderne får et gratis kompetenceløft inden for dansk og/eller
matematik. Det højner ikke kun den enkelte medarbejders selvværd og arbejdsglæde, men også
medarbejderens effektivitet – en effektivitet, der kan måles på bundlinjen.

Undervisningen kan foregå i virksomheden eller i CLAVIS’ egne lokaler i Næstved.

CLAVIS tilbyder:
•

Branchetilpasset dansk, engelsk og matematikundervisning samt digitalt

•

Mulighed for at fastholde og udvikle medarbejdere gennem uddannelse.

•

Nye færdigheder, som ofte har stor positiv effekt på medarbejdernes daglige arbejde og trivsel
såvel professionelt som privat

•

Individuelle undervisningsplaner for medarbejderne.

•

Kompetencegivende undervisningstilbud som adgang til AMU og erhvervsuddannelserne.

FVU-undervisning er for alle over 18 år, såvel etnisk danske som medarbejdere med udenlandsk baggrund
af forskellig slags, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Før kurset begynder, tester
CLAVIS, hvilket niveau medarbejderen skal indplaceres på.

Kontakt: Inge Evon Deckers, FVU-konsulent
Tlf.: 4173 8129 - Mail: ied@clavis.org
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EUC Sjælland (EUCSJ)
Jagtvej 2, 4700 Næstved
EUC Sjælland er et erhvervsuddannelsescenter, hvor man uddanner unge mennesker fra de afslutter
folkeskolen til de træder ud på arbejdsmarkedet for alvor. EUCSJ tilbyder også videre- og efteruddannelse
af voksne.
Almen undervisning
EUC Sjælland udbyder sideløbende med AMU kurser almen undervisning i:
•
•
•
•

Kurser for tosprogede
Praktikvejledning
IT
Dansk og matematik

EUCSJ hjælper med at:
•
•
•

Tilrettelægge kurser til efter- og videreuddannelse, f.eks. AMU-kurser.
Skræddersy kurser målrettet virksomhedens konkrete behov.
Besvare spørgsmål omkring tilskudsmuligheder og løntabsgodtgørelse.

KONTAKT:
Lars Christensen, virksomhedskonsulent, lach@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 43
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Lærdansk
Lærdansk er Danmarks største udbyder af undervisning i dansk som andetsprog med 6 afdelinger placeret
på Sjælland, Fyn og Jylland samt Netdansk, der er et online læringstilbud. Lærdansk har stor viden om og
erfaring med integration, kulturforståelse og danskundervisning, ligesom der undervises i matematik og
engelsk.

Når som helst, hvor som helst
Danske virksomheder ansætter i højere og højere grad udenlandske medarbejdere - både faglærte og
ufaglærte. Disse medarbejdere kan tilføje virksomheden endnu mere værdi, hvis de opkvalificeres i almene
kompetencer inden for dansk, matematik og engelsk. Hos Lærdansk tilbyder de kvalificeret og
erhvervsrettet undervisning til virksomhedernes udenlandske medarbejdere uanset om der er tale om
timelønnede eller højtuddannede specialister. De udarbejder et undervisningsforløb, som passer specifikt
til medarbejdernes behov og niveau således, at I får et så effektivt forløb som muligt.

Lærdansk tilbyder:
•

Undervisningsforløb tilpasset medarbejderens og virksomhedens behov

•

Erhvervsrettet Danskuddannelse på alle niveauer

•

Brancherettet FVU-læsning, FVU-matematik og FVU-engelsk

•

Godkendte test

•

Nationale prøver, der er adgangsgivende til permanent ophold og statsborgerskab

•

Undervisning dag, aften og lørdag

Før opstart screener Lærdansk medarbejderen for at sikre korrekt indplacering. Undervisningen kan foregå
i virksomheden eller på Lærdansks adresse i Næstved – dag, aften og lørdag.
FVU er gratis for medarbejderen, mens der er et gebyr på danskuddannelse, og Lærdansk hjælper gerne på
vej i forhold til finansieringsmuligheder.
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VUC Storstrøm
Birkebjerg Alle 1, 4700 Næstved
VUC Storstrøm Erhverv tilbyder opkvalificerende efter- og videreuddannelse til offentlige og private
virksomheder. VUC Storstrøm Erhverv har specialiseret sig i undervisning af voksne og har en bred vifte af
fag, der kan skræddersys til den enkelte virksomheds behov.

Eksempler på undervisning:
• Konflikthåndtering

• Sundhed

• Samarbejde

• Dansk

• Engelsk

• Ordblindeundervisning

• Tysk

• Matematik

VUC Storstrøm Erhverv er kendt for stor fleksibilitet, og undervisningen kan finde sted på virksomheden
eller hos VUC, dag og aften, og også via videokonference.
Fleksibel tilrettelæggelse:
•

Fokus er på kursisten og dennes gode læringsoplevelse

•

VUC screener på forhånd, så den enkelte mødes på sit eget niveau

•

Via videokonference er VUC uafhængige af geografi og underviser der, hvor kursisten er

•

Tiden bruges effektivt og ikke til feks. transport eller dage væk fra arbejdspladsen

VUC tilbyder også vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU –
Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.
https://www.vucstor.dk/

Kontakt:
Morten K. Andersen, uddannelseskonsulent
moa@vucstor.dk
Telefon: 20 16 60 45
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ZBC
Handelsskolevej 3, 4700 Næstved
ZBC fusionerede i 2017 med Selandia og SOSU Sjælland. ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med
afdelinger i otte byer: Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.

Almen undervisning:
ZBC tilbyder at opkvalificere virksomhedens medarbejdere i dansk og matematik. Et af deres tilbud er et
forløb med forberedende voksenundervisning (FVU). FVU retter sig især mod faglærte, tosprogede,
ordblinde og andre, som har udfordringer med sprog og tal i deres hverdag.

Forløbet:
For at afdække medarbejdernes niveau i dansk og matematik, screener de hver enkelt medarbejder. Dette
gøres via en kort elektronisk test. Herefter kan ZBC sammen med medarbejderen og virksomheden
tilrettelægge det rette forløb.

Indhold:
På baggrund af screening og behov tilpasser ZBC et individuelt forløb for medarbejderen, som fx kan
indeholde:
•

Alment dansk – fx mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger

•

Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi

•

Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser

•

FVU – særligt tilrettelagt for to-sprogede

Trintest og deltagerbevis:
Efter hvert trin er det muligt at tage en trintest, men det er ikke et krav. I stedet er det muligt at få udstedt
et deltagerbevis, hvis deltageren har et fremmøde på mindst 85 %. Bestået trintest 2 i matematik og
bestået trintest 4 i dansk er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

Kontakt:
Connie Toft
Mail: toft@zbc.dk
Tlf. 25 19 28 97
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