
Bedre til ord, tal og IT
Kort og godt

Hvem booker vikaren?
Lena Mortensen sørger for, at der møder en vikar, de dage du er på kursus.  

Hvad med det økonomiske?
Du får almindelig løn for at deltage i kurset. Vikaren aflønnes af forvaltningen som også modtager pengene 
fra komptencefonden 

AOF Nordjylland sørger for at SVU skemaerne udfyldes og indsendes. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer i tvivl om noget?
Ring til ”udrykningstjenesten” på et af nedenstående numre:

Kan de ikke svare med det samme, vender de tilbage hurtigst muligt. 

Scan koden og se video med tidligere kursister
Eller se her: bit.ly/2QVa9hk

Lena Mortensen Aalborg Kommune 
skoleforvaltning 93 52 00 30 lrm-skole@aalborg.dk

Spørg din serviceleder og/
eller ring til Gitte Højris

Aalborg Kommune 
skoleforvaltning ghs-skole@aalborg.dk

Lene Cato AOF Nordjylland 20 20 81 67 lc@aofnord.dk



Bedre til ord, tal og IT giver medarbejdere, der arbejder under FOA eller 3F overenskomst, kompetencer 
indenfor dansk, matematik og IT.  Der ydes tilskud til vikardækning/lønrefusion i forbindelse med kompeten-
cevurdering og efterfølgende kurser.

Der er undervisning i følgende:
• Dansk – ordblindeundervisning, FVU dansk trin start, trin 1, trin 2 og trin 3
• Matematik – FVU matematik trin 1-2
• It - FVU digital 1 trin.

Der gives følgende tilskud til vikardækning/lønrefusion: 
• Kompetencevurdering - 2 timer á 180 kr.
• Ordblindeudredning – 2 timer á 180 kr.
• Dansk, matematik og IT undervisningen – der søges SVU og kompetencefonden ”poseopfylder”.

Hvad er kursusafgiften på?
Alle FVU og ordblinde kurser er gratis..

Hvorfor skal skoleforvaltningen være med i projekt Bedre til ord, tal og IT?
Først og fremmest fordi:

”Det er vigtigt, at mine ansatte kan læse en besked , som er givet på skrift og kan forstå 
den. Desuden er det ligeså vigtigt, at kunne skrive en besked. Derfor er det vigtigt  at gå i 
skole og øve sig

Michael Claesen – teknisk serviceleder.

Men også fordi du aldrig får bedre vilkår for almen  
kompetenceudvikling.

Hvad er en kompetencevurdering?
Til kompetencevurderingen bliver du screenet i dansk og matematik så vi kan finde ud af, hvilket  
trin/niveau du efterfølgende skal modtage undervisning på. Det sker på en PC, men alle bliver  
hjulpet i gang - stille og roligt. Samtidig udfylder du en samtykke erklæring og et SVU skema til brug, når du skal 
på kursus. Når du er færdig med at svare på spørgsmålene, kommer du ind til en individuel samtale med en vejle-
der, hvor du får en tilbagemelding og en skriftlig melding på, hvilke kurser du skal deltage i.  
 

Viser kompetencevurderingen, at du muligvis er ordblind, får du et tidspunkt til en indviduel ordblinde- 
udredning. 

Hvad indeholder kurserne?
Danskundervisningen tager udgangspunkt i de behov du har på arbejdspladsen og privat. Der er nogle 
elementer, der er obligatoriske for undervisningen eks. grammatik, skriftsprog til hverdagsbrug, 
læseforståelse m.v., men alt vil tage sit udgangspunkt i arbejdslivs- og privatlivsrelaterede emner. 

Matematikundervisningen tager også udgangspunkt i arbejdsrelaterede emner og der arbejdes med  
de regnefærdigheder vi møder i hverdagen, samt matematiske begreber i forskellige situationer.

IT undervisningen retter sig mod almindelig brug af pc, iPad og smartphone, så du kan bruge det  i privat og 
arbejdsmæssig sammenhænge. 

” Jeg oplever at kravene til registrering og dokumentation er stigende, derfor er det af 
største betydning, at vi hele tiden opkvalificere vores almene kompetencer bla. Gen-
nem uddannelse.”

”                               Gitte Højris - fællestillidsrepræsentant for skolerengøringen

Hvad sker der?
• Lena Mortensen sender besked til din serviceleder om hvornår du skal møde til kompetencevurdering og 

hvornår du skal deltage i kurser.
• Din serviceleder giver dig besked om dette
• En kursusdag tæller for 7,4 timer uanset din normale arbejdstid.
• Kursusplanen følger skolekalenderen, så du har ferie de sædvanlige uger.

 
” Set fra min stol er det ufatteligt glædeligt, at vi kommer i gang med uddannelse på dette 
område også. Det kommer til at understøtte en i forvejen god opgave løsning af kerneop-
gaven i vores forvaltning” 

         Jacob Borup - sektorleder

” Vi har været på bedre til ord tal og it og vi er stadigvæk i gang fordi mine kollegaer og jeg 
kan se at det hjælper . I hverdagen kommunikerer vi meget på skrift og gennem it, og  derfor 
er det vigtigt at vi kan det til husbehov, så vi ikke hele tiden skal spørge en kollega, børn 
eller ægtefælle om hjælp til det. Mine kollegaer blev bedre til at forstå ,læse og skrive og kom 
feks. på E-boks. De blev mere selvstændige. Nogle kollegaer siger ”Nu kan jeg skrive sms 
uden at bede om hjælp” Andre siger ”Nu kan jeg læse en bog for mine børn .”
Bernadeta K. Thrysøe - rengøringsteknikker og TR for 140 medarbejdere i Rengøringsfunktio-

nen i familie- og beskæftigelsesforvaltningen


