CENTER SYDJYLLAND
FANØ, ESBJERG, VARDE
BILLUND, VEJEN, FREDERICIA
KOLDING OG VEJLE

VIDEN · UDVIKLING · SAMVÆR

Praktiske oplysninger
Opstart hver mandag. Kl.
9.00 – 14.00
Undervisninger foregår
på dansk

Ugentligt timetal
Holdundervisning, individuel og gruppevejledning
Tilbud er fra kl. 9.00
-14.00 mandag, onsdag
og fredag. FVU dansk vil
være tirsdag og torsdag

Fravær
Der føres fremmødeprotokol og fravær meddeles
jobcentret. Ved sygdom
ringe mellem 8.00 og 8.15
på tlf.

Mødetid
Efter aftale med sagsbehandler
Sted

Jacob Gades Allé 8B
6600 Vejen

Konta
Kira p kt
å
5093 tlf.
6
186
For m
ere in
fo.

AOF Center Sydjylland
www.aofsydjylland.dk
aof@aofsydjylland.dk
tlf. 7020 2377

Opkvalificering til job
Forløb for fremmedsprogede

Med fok
u
uddann s på job,
e
personli lse og
g udvikli
ng

CENTER SYDJYLLAND
FANØ · ESBJERG · VARDE · BILLUND · VEJEN · FREDERICIA · KOLDING · VEJLE

Tilbud til
fremmedsprogede

Målgrup
pe
Fremme
dsproge
t?
Melle
Forløbetm 18 og 65 år
der ikke er også til dig
I job elleer god til dansk
r uddan
nelse

Trin 1.
2 uger
Målet med tilbuddet er at integration af fremmedsprogede
på arbejdsmarked. Forløbet vil give en kompetenceafklaring,
faglig, sproglig og personlig opkvalificering. 
Ud af forløbet vil der komme afklaring på ressourcerne og barrierer. Hvilke vil give redskaberne til at tackle udfordringer som
der mødes i hverdagen.
J obsøgning og personlig fremtoning
F å vendt det negative i ens liv til positivt, samt at bliver bevidst om ens reaktionsmønstre til fremtidig brug ved uddannelse, job og socialt.
D
 er vil være personlig vejledning og sparring gennem hele
forløbet

Afklaring
Kompetencekort
Ret og pligt
IT/digitalborger
Valg af moduler

Trin 2.
Op til 10 uger

Trin 3.
Fra 4 uger

Opkvalificering
Moduler

Virksomheds
arktivering

Deltagelse i trin 2
En dag hver 2.

uge

Ordinært
arbejde eller
uddannelse

Evt. opfølgning
fra mentoruge

Sprogligt mentornetværk, opbygges kontinuerligt
Individuel vejledning

Mulighed for virksomhedspraktik
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Trin 4.

AOF.DK / 2017

For
udvikløbet vil
lende være
og
s
p
Vi glæ arring give
de
mød r os til at
e dig

