
Råderummet
-FVU dansk, FVU matematik, jobrettet 
sparring og mulighed for vikartimer

Der er nu en ’ny’ måde at være tilknyttet Råderummet på. En måde hvor 
Jobcentret ikke skal godkende dit forløb.
Den nye måde at deltage på, er blevet mulig, fordi vi afholder vores 
emner inden for jobsøgning, pædagogik, psykologi og kommunikation 
som FVU dansk undervisning og emner som kreativitet og sundhed som 
FVU matematik undervisning.

Praktiske oplysninger

AOF Nord Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk

Hvis du vil vide mere, eller tilmelde dig, 
så er du velkommen til at kontakte Helle 
Mølgaard Pedersen eller Jeanette Tagmose 
Nielsen på mail eller mobil:
Jeanette T. Nilsen: mail: jtn@aofnord.dk     
telefon: 72 13 23 08
Helle M. Pedersen: mail: hp@aofnord.dk     
mobil: 21 47 18 43

Kursusstart
Der er løbende optag og man kan starte 
hver 14. dag. Der er opstartssamtaler hver 
anden onsdag. Ring og aftalt tid hos Helle 
på mobil 21 47 18 43.

Hvis du altid går i andres fodspor,  
kommer du aldrig foran. 

Hvis du gør, som du altid har 
gjort, så får du også, hvad du 

altid har fået.  



Råderummet tilbyder personlig jobrettet  
sparring i forhold til arbejdsmarkedet.  
Nu foregår det via FVU (Forberedende Voksen Uddannelse). 

Du kan tilmelde dig et Råde-
rumsforløb, uden at få lov af   
jobcentret

Undervisningen på Råderummet vek-
sler mellem fælles undervisning og indivi-
duelt arbejde, og der tages udgangspunkt 
i, hvad du har behov for.
 

Inden du starter på Råderummet skal 
du til en lille samtale, hvor vi bl.a. taler 
om vikartimer og FVU kompetence- 
afklaring. Vi vil her aftale dine mål for 
dit forløb på Råderummet. Der afholdes 
samtaler hver anden onsdag.

Mødetiden på Råderummet er  
mandag til torsdag kl. 8.00 - 13.00 og 
fredag kl. 8.00 - 12.00.  
Der bliver sendt skema ud hver tredje uge. 
Så kan du se hvad der foregår de enkelte 
dage.

Indholdet på et forløb er: 
• jobsøgning (FVU dansk): Uopfordret og opfordret ansøgning, CV, 

Jobnet / Joblog, It og ansøgningslayout, Jobsamtalen

• pædagogik, Psykologi og kommunikation (FVU dansk)

• kreative fag og sundhed (FVU matematik)

• krop og bevægelse

Forud for kurset skal du kompetenceafklares i dansk, 
så vi er sikre på at du er i målgruppen for forberedende 
voksenundervisning.

Forløb på Råderummet afholdes i 6 ugers perioder, og der er opstart 
hver 14. dag.

Råderummet giver dig mulighed for at:
Få hjælp til at skaffe vikarjobs til overens-
komstmæssig løn og optjening af ordinære 
timer indenfor:
•  børnepasningsområdet (Pædagog, 
 pædagogmedhjælper.)  
 

•  serviceområdet (køkkenmedarbejder, 
 rengøringssassistent.)


