Økonomi
Undervisningen i FVU Engelsk og FVU Digital er gratis- og
betales af staten under reglerne for Forberedende Voksenundervisning.
Virksomheden kan søge SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) til medarbejdere over 20 år, der deltager i kurset
og har været ansat i mindst 26 uger. SVU udgør 4405,- kr.
pr. 37 timer, skal søges inden opstart på kurset og udbetales til virksomheden.

Kompetencefonde kan ansøges ved at kontakte jeres brancheorganisation eller faglige organisation, som kan orientere jer om tilskudsmulighederne I den kompetencefond I
hører til.
Kontakt eventuelt AOF for hjælp eller vejledning om SVUgodtgørelse i forbindelse med tilmelding.
Kontaktpersoner hos AOF Center Sydjylland
Chefkonsulent Erik Schultz, mail es@aofsydjylland.dk tlf.
+45 30340006
Kursussekretær Mette Juhl Elting meje@aofsydjylland.dk
tlf.: + 45 29685941

FASTHOLDELSES– OG
OPKVALIFICERINGFORLØB
til offshore –
olie og gas-industrien
Giv dine medarbejdere faglig
opkvalificering med lønkompensation i stedet for at
hjemsende eller afskedige dem

FAGLIG OPKVALIFICERING HJEMMEFRA
I et samarbejde mellem 3F, Metal, El-Forbundet, Olie Gas Danmark og Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder AOF Center Sydjylland et forløb med online
undervisning i FVU digital og FVU engelsk for ufaglærte og faglærte i olie og gas
industrien.
Virksomheder med overenskomst har mulighed for at opnå tæt på 100% dækning af
medarbejdernes lønudgifter.
Al undervisning foregår online hjemme hos deltagerne. For at kunne deltage skal du
have adgang til internettet og have en e-mailadresse.
Undervisningen opkvalificerer dine kompetencer i engelsk og digitale værktøjer
gennem undervisning i fagene FVU Engelsk og FVU Digital.

FVU Engelsk

FVU Digital
Indhold
•
•
•
•
•
•

Grundlæggende viden om digitale værktøjer
Organisering, strukturering og håndtering af data, herunder brugen af Excel
Informationssøgning
Digital kommunikation
IT-hjælpemidler
Sikkerhed, privatliv og persondata

Mål
Trin 1
Introducere deltagerne til brugen af digitale værktøjer på basalt niveau
Trin 2
Udvikle deltagernes færdigheder i digital opgaveløsning
Trin 3
Automatisere tillærte færdigheder i digital opgaveløsning

Indhold
•
•
•
•

Lytteforståelse
Læseforståelse
Samtalefærdighed
Skrivefærdighed

Varighed
På begge fag består hvert trin af mellem 20 og 30 timers undervisning

Kom i gang nu
Tilmelding via: https://aof.link/b

Mål
Trin 1
Opbygning af et elementært mundtligt engelsk sprog for medarbejdere uden forhåndskendskab til engelsk
Trin 2
Udvikling af medarbejdernes grundlæggende færdigheder i engelsk i relation til
deres job
Trin 3
Jobrettet engelsk samtale
Trin 4
Engelsk sprogbrug. Skriftlig engelsk

Hvis du har brug for assistance, kan du kontakte kursussekretær Mette Juhl Elting
på mail meje@aofsydjylland.dk eller tlf.: + 45 29685941

Velkomst og fravær
Du vil modtage en velkomstmail med vejledning til hvordan du kommer godt i gang,
og hvordan vi registrerer at du deltager.
Der vil blive udleveret regler om fravær på 1. kursusdag til alle kursister.
Hvis du er syg, skal du kontakte AOF og samtidig til din virksomhed besked.

