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Medarbejdernes 
grundlæggende færdigheder
- ved I hvordan det ser ud i jeres virksomhed?



AOF Nord vejleder, tilrettelægger og underviser i kurser, 
der henvender sig til private virksomheder og vi tilbyder:
• Gratis kursusforløb med undervisning i dansk eller matematik 
• Vejledning om økonomiske fordele 
• Undervisning tilpasset medarbejdernes arbejdsopgaver og 

dagligdag 
• Vejledning til virksomheden om tilrettelæggelse af kursusforløb
• Vejledning om motivation af medarbejdere til kursusforløb 

AOF Nord tilbyder gratis kurser inden for
• Dansk (FVU) 
• Matematik (FVU) 
• Ordblindeundervisning (OBU)
Kurserne kan kombineres med IT, hvilket AOF Nord også udbyder.

Hvorfor virksomhedsrettede kurser? 
Hos AOF Nord tilrettelægges indholdet i kurserne med afsæt 
i medarbejdernes dagligdag. Herved sikres en målrettet og 
virkelighedsnær undervisning, hvor medarbejdernes kompeten-
ceudvikling kan inkorporeres i deres nuværende og fremtidige 
arbejdsopgaver. 

Virksomheden kan opnå følgende udbytte 
• Større omstillingsparathed blandt medarbejderne i forhold til nye 

tiltag i virksomheden
• Øget faglighed blandt medarbejderne, der er medvirkende til at 

sikre virksomhedens udvikling og mål
• Medarbejderne er bedre rustet til at påtage sig nye opgaver, tage 

ansvar og finde løsninger 
• Medarbejderne får lettere ved at løse administrative opgaver 

såsom materialeforbrug, ordrehåndtering, dagligdagsudregnin-
ger m.v. 

• Bedre grundlæggende færdigheder hos den enkelte såvel som 
gruppen af medarbejdere til at forstå mundtlig og skriftlig kom-
munikation i virksomheden

Ser I som virksomhedsledelse vigtigheden af at have fagligt stærke 
medarbejdere, har I nu muligheden for at starte et kursusforløb, 
hvor vi allerede nu ganske gratis tilbyder en kompetenceafklaring 
af jeres medarbejdere for at fastsætte deres kvalifikationer inden 
for dansk eller matematik. 
For at komme i gang kontakt en konsulent hos AOF Nord.

Rammerne for kurset 
Før opstart af kursus foretager AOF Nord en kompetenceafklaring 
af medarbejdernes nuværende færdigheder. På den måde sikres 
det, at undervisningen tager afsæt i den enkeltes niveau, sådan at 
medarbejderne får et optimalt og målrettet udbytte af undervis-
ningen. Kompetenceafklaringen afklarer, om medarbejderne har 
behov for opkvalificering af deres færdigheder i at læse, skrive og 
regne. Testen tages på papir eller på computer.   

For medarbejdere med manglende færdigheder i dansk eller 
matematik kan det være svært at erkende og fortælle, at de har 
vanskeligheder. Det kan afholde medarbejdere fra at gå i gang med 
opkvalificering. Et kursusforløb tilrettelagt af AOF Nord bygger 
frem for alt på virksomhedens og dennes medarbejderes behov. 
AOF Nord tager udgangspunkt i hvordan den enkelte, gruppen 
eller en hel virksomhed arbejder sammen. Det er vigtigt at skabe 
de rigtige rammer for et kursus, således læring, motivation og 
engagement er tilstede allerede fra starten af kurset. 

Undervisningsmetode 
AOF Nord anvender Cooperative Learning som den pædagogiske 
metode. Vi ved, dels af erfaring og dels fra mange forskningsre-
sultater på området, at metoden udvikler deltagerens motivation 
og kommunikation. Metoden tager udgangspunkt i at styrke 
deltagerens læring og viden og bygger på et læringssyn, der er ba-
seret på den socialkonstruktivistiske teori: Læringen er en social 
proces, der finder sted i interaktion med andre mennesker. 

Processen sker gennem sproget, arbejdet med teksterne samt 
dialogen, og medvirker bl.a. til at: 
• Styrke viden og færdigheder i teoretiske emner 
• Udvikle indbyrdes sympati og samarbejdsfærdigheder i gruppen 

(teambuilding) 
• Styrke kommunikation og sociale færdigheder, herunder at give 

feedback, at anerkende andres holdninger, at nå til enighed, at 
udtrykke uenighed og at give detaljerede instruktioner 

Såfremt I som virksomhed ønsker det kan underviser inddrage  
den skriftlige kommunikation på virksomheden såsom:  
Manualer, sikkerhedsinstruktioner, personaleblade, intranet mv. i 
undervisningen.

Økonomi
FVU og OBU er gratis for virksomheden! Såfremt undervisningen 
foregår i arbejdstiden, er der forskellige støttemuligheder: 

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte): SVU har til formål at 
sikre, at arbejdsstyrken i Danmark bliver dygtigere – det gælder 
især medarbejdere med korte uddannelser. SVU er en økonomisk 
støtte til efter- eller videreuddannelse af medarbejdere på folke-
skole- gymnasialt eller videregående niveau. P.t. svarer SVU-sat-
sen til 80% af højeste dagpengesats. 

De vigtigste betingelser for at få SVU er: 
• Minimumsalderen er 25 år 
• Man skal have været ansat i minimum 26 uger i virksomheden 
• Der skal forelægge en aftale mellem virksomhed og medarbejder 

om FVU eller OBU undervisning 
• Minimum 3 timers undervisning om ugen
• Være dansk statsborger eller tilmeldt folkeregisteret i Danmark. 

Er du ikke det, kan du søge om at blive ligestillet med danske 
statsborgere, hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land. 
Du søger om at blive ligestillet på skemaet Ligestilling med  
danske statsborgere i henhold til EU-ret som pendler.

Kompetencefonde 
Mange virksomheder er via deres overenskomst sikret tilskud fra 
branchens kompetencefond. Det gælder specielt virksomheder 
indenfor industri, transport/logistik, byggeri og service. Således 
er der via kompetencefondene mulighed for at medarbejderne kan 
få et kompetenceløft med lønkompensation, idet medarbejder 
og virksomhed kan søge tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og 
videreuddannelse.

Jobrotation
Som midlertidig erstatning for medarbejderen i dennes kursus-
periode kan der via en jobrotationsydelse fra Jobcentret komme 
en ledig ind på arbejdspladsen. Det har endvidere den fordel, at 
virksomheden derved har mulighed for at opkvalificere en eventuel 
ny arbejdskraft. 

• Der ydes jobrotationsydelse til det antal uddannelsestimer,  
der erstattes af en ledig (rotationsmedarbejder) 

• Virksomheden disponerer selv over eventuelt overskud (difference 
mellem vikarløn, uddannelsesudgifter og jobrotationsydelse) 

• Rotationsmedarbejderen skal ansættes med overenskomst-
mæssig løn og ansættelsen skal være minimum 10 timer pr. uge 
og kan maximalt vare i 6 måneder.

• Jobrotationsydelsen er specielt målrettet til kortuddannede 
medarbejdere (max. én erhvervsuddannelse) 

• Virksomheden kan ikke søge jobrotationsydelse samtidig med, 
at der hjemtages SVU til den medarbejder, der uddannes 

Forberedende voksenundervisning (FVU) 
- Dansk 
Undervisningen foregår på mindre hold.

FVU-Dansk 
Kurset har fire trin, som hver varer mellem 40 og 80 lektioner. 
På alle fire trin arbejdes med dansk fra dagligdagen. 

Medarbejderne lærer at: 
• stave ord
• læse og forstå tekster
• skrive og bruge tekster

Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, 
e-mails, blade og aviser.   

FVU START  -  Et tilbud til tosprogede
Undervisningen er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, 
der har behov for at styrke deres dansk-sproglige færdigheder 
forud for deltagelse i FVU-dansk eller -matematik.
Gennem undervisningen forbedrer deltagerne deres mundtlige 
danskfærdigheder, herunder primært ordkendskab.

Forberedende voksenundervisning (FVU) 
- Matematik 
Kurset har to trin. 
Trin 1 varer mellem 40 og 80 lektioner. 
Trin 2 varer mellem 60 og 80 lektioner. 
Medarbejderne arbejder med tal og matematik fra hverdagen, 
fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet. Undervisningen i dansk og 
matematik kan foregå hos AOF Nord eller på arbejdspladsen.

Prøve 
Medarbejderne kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et 
tilbud. Medarbejderne kan fortsætte til næste trin uden at have 
været til prøve. Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad 
til 9. klasse (Folkeskolens afgangsprøve) 

Ordblindeundervisning (OBU) 
Undervisningen foregår på små hold med max 6 deltagere og til-
rettelægges ud fra hver enkelt kursists behov. AOF Nord benytter 
aktuelle materialer – gerne med afsæt i kursistens hverdag på 
arbejdet. 

Med ordblindeundervisningen bliver kursisten bedre til at: 
• læse og skrive 
• forstå skriftsproget 
• bruge stave- og læsehjælp på computeren
Og ikke mindst introduceres der funktionelle IT-værktøjer til 
netop ordblinde! 

En stor international undersøgelse viste, at hver 6. dansker 
mellem 16 og 65 år har problemer med at regne og skrive.
Kilde: Undervisningsministeriet

Det er ikke usædvanligt at over 50% af medarbejderne er  
i  målgruppen til forberedende voksenundervisning (FVU) 
Kilde: www.lkv2.dk

Virksomheder forandres og udvikles i takt med 
omverdenen. Flere virksomheder oplyser, at deres 
medarbejdere har udfordringer med at læse, skrive, 
regne og bruge IT i deres arbejde. 

Det stiller krav til både medarbejdere og ledelse om 
udvikling og opkvalificering, sådan virksomhederne 
kan fremtidssikre deres mål.

For nærmere information kontakt en konsulent hos AOF Nord 


