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Projekt Styrket Indsats (PSI) er et tilbud til virksomheder, fagforeninger, tillidsrepræsentanter, a-kasser og jobcentre. PSI sætter
fokus på at styrke ledige og beskæftigedes almene færdigheder
ved at:

spotte

informere

motivere

uddanne
PSI er et samarbejde mellem fagforbund, a-kasser, arbejdsgiverorganisationer, KL og AOF Danmark. Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Uddannelse og løntabsgodtgørelse (SVU) er finansieret af ordinære midler.

Projektet har to kerneområder:
1. En effektiv spotte- og motivationsindsats målrettet ledige og beskæftigede med udfordringer i forhold til de almene kompetencer.
2. Støtte og fastholdelse af beskæftigede og ledige undervejs i et løft af
de almene kompetencer samt motivation til fortsat uddannelse.
Projektet indeholder:
• Opsøgende aktiviteter på arbejdspladser og i fagforeninger, a-kasser
og jobcentre.
•

Styrket informations- og motivationsindsats.

•

Korte kurser for nøglepersoner, der er i kontakt med målgruppen af
voksne/unge beskæftigede og ledige, der har behov for at styrke de
almene kompetencer.

•

Assistance til planlægning og gennemførelse af kompetenceafklaring
og undervisning.

Formålet er at kvalificere aktørerne omkring målgruppen samt gennemføre en række konkrete initiativer, så målgruppen gennemfører forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Hvad er Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og
Ordblindeundervisning (OBU)?
FVU er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres grundlæggende
færdigheder i læsning, skrivning, stavning og matematik. Uddannelsen
er opdelt i trin, og man kan gå til prøve efter hvert trin, men det er ikke
et krav. Prøven efter det sidste trin svarer til folkeskolens afgangsprøve,
som giver adgang til optag på en erhvervsuddannelse.
OBU for voksne er en planlagt, målrettet og fremadskridende undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og
forbedre deltagernes muligheder for at klare sig i sammenhænge, der
kræver skriftlighed. Gennem undervisningen udvikler deltageren sine
funktionelle læse-, skrive-og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge
kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

For virksomheder og tillidsrepræsentanter
•

Opsøgende kontakt til personaleansvarlige, faglige
organisationer og tillidsvalgte.

•

Nøglepersonkurser.

•

Informationsmøder for ansatte i virksomheden.

•

Planlægning og ansøgning om løndækning mm.

•

Screening og målrettet uddannelse.

Nøglepersonkurset indeholder
•

Virksomhedens kommunikation og eventuelle behov for
et alment kompetenceløft.

•

Voksnes udfordringer med de almene færdigheder – og
muligheder for at styrke kompetencerne.

•

Samarbejdet om at spotte og informere samt motivere
den ansatte om vigtigheden af at arbejde med at styrke
læse-skrive-regne-it kompetencerne.

•

Samarbejdet om processen ”Fra spottet til undervisning”.

•

Medvirke til lokal planlægning af flow i de lokale
uddannelsesmuligheder.

For jobcentre og a-kasser
•

Information til vejledere og sagsbehandlere.

•

Nøglepersonkurser.

•

Informationsmøder for ledige.

•

Planlægning.

•

Screening og målrettet uddannelse.

Nøglepersonkurset indeholder
•

Hvordan spottes ledige med udfordringer i de basale
færdigheder?

•

Lediges udfordringer med de basale færdigheder – og
muligheder for at opnå et alment kompetenceløft.

•

Håndtering af kommunikationen med den ledige om
vigtigheden af at arbejde med at styrke læse-skriveregne-it kompetencerne.

•

Motivation og vejledning.

•

Samarbejdet om processen ”Fra spottet til undervisning”.

•

Medvirke til lokal planlægning af flow i de lokale
uddannelsesmuligheder.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde
med det almene kompetenceløft?
En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På
langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et
grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer.
Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige
kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejderens
fastholdelse af jobbet.
Virksomheder, der vil arbejde med at styrke medarbejdernes almene færdigheder og med uddannelse, kommer til at stå stærkere i
konkurrencen og vil være bedre rustet til forandringer og til fortsat
udvikling.
Et alment kompetenceløft fungerer ofte også som springbræt til et
fagligt kompetenceløft, og et alment kompetenceløft er det første
trin på uddannelsestrappen.

Kontakt:
Er du interesseret i at høre mere om PSI, er du velkommen til at
kontakte Uffe Pedersen: ufpe@aof.dk (20 96 02 28).
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