Brug os, vi dækker
hele regionen
VUC Vest
www.vucvest.dk

Campus Vejle
www.campusvejle.dk
HF & VUC Fredericia
www.ibc.dk/hf-vuc/

HF & VUC FYN
VUC
Djursland
www.vucfyn.dk
www.vucdjursland.dk

Aarhus HF & VUC
www.aarhushfogvuc.dk

Kolding HF & VUC
www.koldinghfogvuc.dk

VUC & HF Skanderborg-Odder
Center for Uddannelse
www.scu.dk

VUC Syd
www.vucsyd.dk

Kontakt nærmeste VUC
På dit lokale VUC finder du kontaktoplysninger på den
uddannelseskonsulent, der kan hjælpe dig i gang

Ordblindeundervisning på arbejdspladsen

få styr på
LÆSNING OG
SKRIVNING
på jobbet

Tag VUC Erhverv med
på arbejdspladsen
På de fleste arbejdspladser er det et krav, at man som medarbejder kan læse, stave og skrive.
Det kan være mails, rapportskrivninger, instruktioner og lignende man kan skal forholde sig
til i løbet af en almindelig arbejdsuge.
Man anslår, at hele 4 pct. af befolkningen er ordblinde. Det er mange, men heldigvis findes
der i dag IT-programmer og andre hjælpemidler, der kan støtte op om læsning og skrivning.
Her i folderen kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang, samt hvilke muligheder
du har. Kurserne er gratis og kan foregå i arbejdstiden. Som virksomhed kan man – også
helt gratis – booke en uddannelseskonsulent til en indledende samtale eller et 1-2 timers
informationsmøde om brancherettet ordblindeundervisning.
På bagsiden kan du se, hvordan du kommer i kontakt med en uddannelseskonsulent på
dit lokale VUC.

Forudsætninger:

Muligheder:

Økonomi:

•	Du skal være testet ordblind for
at kunne starte.

•	Afholdelse af undervisning på
virksomhed / arbejdsplads.
Fleksibilitet ift. tid på dagen.

•	Etablering af ordblindeunder
visning er gratis for virksomheder
og deltagere.

•	Timetal aftales, dog maks. 80 timer.

•	Der kan søges løntabsgodtgørelse og SVU (Statens Voksen
Uddannelsesstøtte) efter
gældende regler.

•	Der er mulighed for, at du kan
tage en ordblindetest på din
arbejdsplads.

•	Mulighed for undervisning for
middag, eftermiddag eller aften.
•	Undervisning af enkeltpersoner
kan ske på hold på dit lokale VUC.
•	Bærbare computere kan stilles til
rådighed i undervisningen.

•	Konsulentbistand er gratis.
•	Max 6 deltagere pr. hold

•	Branchetilrettet undervisning.

Få afklaret, om du er ordblind
For at kunne modtage ordblindeundervisning og få hjælpemidler skal du være testet
ordblind. En sådan test kan du tage på din arbejdsplads, det tager en halv times tid.
Det er dig – og ikke din arbejdsgiver – der kan se resultatet. På baggrund af testen får
du en personlig, individuel samtale, så du ved, hvilke muligheder du har.

Få hjælp til læsning
og stavning
Med brancherettet ordblindeundervisning kan du blive bedre til at:

STAVE

SKRIVE

LÆSE

ANVENDE IT

» Der indgår IT-hjælpemidler i undervisningen

» Du får IT-programmer,
der kan hjælpe dig – nu
og i fremtiden

» Du får tips til at klare
læse- og skriveopgaver
på dit job

ET TYPISK FORLØB FOR ORDBLINDEUNDERVISNING (OBU)

Info
• Nøglepersoner
• Medarbejdere

OBU-test
1 time

Samtale
Udredning

OBUundervisning

Evaluering.
Brug for
mere?

