PSI-1
Projekt Styrket Indsats-1
Mål og Resultater. 2018 – 2020.
I samarbejde med en række fagforbund, A-kasser og arbejdsgiverorganisationer har AOF Danmark fået en
bevilling til at gennemføre PSI: ’Projekt Styrket Indsats .
Bevillingen er givet af STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ”Puljen til en styrket indsats
for ordblinde og læse-, skrive og regnesvage”. PSI-1 er gennemført i perioden 2018-2020.
Projektet er landsdækkende og målrette ledige og beskæftigede, der har udfordringer inden for de almene
færdigheder (læse/skrive/regne/it). Herunder ses et udpluk af projektets resultater, graden af indfriede
succeskriterier samt deltagernes vurdering af udbyttet.
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Deltagerevaluering
For beskæftigede:
Har kurset medvirket til, at du er blevet bedre til at udføre dit arbejde?

For ledige:
Er du blevet bedre rustet til at vende tilbage til arbejdet
eller søge nyt arbejde efter at have gået på kursus hos AOF?

Har du lyst til at deltage i uddannelse en anden gang?

I hvilken grad har du fået et godt udbytte af dit kursus?

I hvilken grad har du fået et godt udbytte af dit kursus?

Online-booq: https://aofonline.onlinebooq.dk/
I 2020 har 1.664 personer booket en individuel samtale online, heraf er 1.171 gået i undervisning.
Antal Hold startet under total nedlukning og nødlov:
 11.marts-maj 2020: 18 FVU hold 8 OBU hold
 15. januar- 3. marts 2021: 12 FVU hold 1 OBU hold

Bevillingens fordeling på udgiftsposter

Aktiviteter for målgrupperne

Udvikling, markedsføring mv.

Administration, evaluering, revision

Projektledelse

Transport, møder

PSI, Projekt Styrket Indsats, er finansieret af
STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

