Praktisk info
FVU Digital består af 3 trin á 20-30
timer. Det kræver ikke forudgående
viden og der foretages ingen
screening.

Undervisningssteder

Efter hvert modul vurderes hver
enkelt kursist ud fra bestået/ikke
bestået. Efter trin 3 er der mulighed
for en afsluttende prøve (frivillig).

Varde
Laboratorievej 16, 6800 Varde

Trin 1: Introduktion til brugen af digitale

Fredericia
Venusvej 32, 7000 Fredericia

Trin 2: Udvikling af færdigheder
Trin 3: Automatisering af tillærte
færdigheder.

Hvem kan deltage?
FVU Digital er til dig der er fyldt 18 år og
ønsker at forbedre dine grundlæggende
færdigheder inden for det digitale
område.
Undervisningen er som udgangspunkt
gratis, men indgår det i en jobplan
afregnes undervisningen til hjem
kommunen.

Kontakt
AOF Center Sydjylland
administration@aofsydjylland.dk
Tlf.: 76 11 77 01

FVU
Digital

Vejen
Jacob Gades Allé 8, 6600 Vejen

Kolding
Olaf Ryes Gade 7c, 6000 Kolding
Vejle
Sønderbrogade 34, 1. sal, 7100 Vejle

Bliv klar til de øgede krav
om digitale færdigheder
på arbejdspladsen

Kruså
Kalveknækket 47, Kruså 6340
Sønderborg
Lysvang 29A, Sønderborg
Aabenraa
H P Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa
Ramsherred 25, 6200 Aabenraa
Tønder
Grønnevej 6, Tønder 6270
Haderslev
A. D. Jørgensensvej 2, Haderslev

FVU-Digital-310319/bruun

værktøjer på basalt niveau (kræver ikke
forudgående viden)

Esbjerg
Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø
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Digital opgaveløsning
for offentlige og private
virksomheders ansatte

Formål
FVU Digital skal
• bidrage med kendskab til og erfaring med at anvende digitale løsninger på
arbejdsmarkedet
• skabe en forståelse for digitale løsningers indflydelse på arbejdslivet
• have transferværdi til fremtidige job, uddannelse, privat- og samfundsliv.

Forløbet skal styrke dine basale digitale kompetencer. Det er mere
end ”IT” - det er også digitale teknologier.
Målgruppe
Kursusindhold
•

Grundlæggende viden om digitale værktøjer

•

Organisering og strukturering af data

•

Målgruppen for FVU Digital er ansatte med behov for at styrke deres basale færdigheder
i jobbet eller branchen, så man kan:
•

anvende digitale værktøjer, medier og ressourcer på en hensigtsmæssig og
forsvarlig måde

Sikkerhed og privatliv

•

indgå i løsning af konkrete praktiske opgaver

•

Informationssøgning

•

indhente og behandle nødvendige informationer

•

Digital kommunikation

•

udarbejde digitale produkter

•

Kompensatorisk IT (IT-hjælpe-midler)

•

gennemføre digital kommunikation

