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Har din virksomhed
medarbejdere der har
problemer med at læse
og stave?
Vi tilbyder sammen med virksomheden at gennemføre en
undervisningspakke med fokus på ordblindeundervisning.

Ordblindhed – hvad er det?
Det kan være at medarbejderen er ordblind, hvis medarbejderen:
• læser langsomt
• har svært ved at læse underteksterne på tv
• har svært ved at overskue en tekst
• læser nogle ord forkert
• har svært ved at stave
• har svært ved at skrive en tekst, der hænger sammen
• bytter om på bogstaver når medarbejderen læser og skriver.
Hvordan kommer vi i gang?
Vi tilbyder at vi sammen med ledelsen udarbejder et rids til en kursuspakke som
medarbejderne må have lov til at deltage i. Kursuspakken kan foregå både i arbejdstiden –
men også uden for arbejdstiden. Hør nærmere om dette.
Test
Inden kursusstart tester vi medarbejderne for at lokalisere de medarbejdere der har problemer
med at læse og stave. Testen kan foregå hos virksomheden eller hos os – i arbejdstiden eller
uden for arbejdstiden. Testen er uforpligtende og gratis.
Små hold – hurtig opstart
Vi tilbyder små hold på 5-6 deltagere og garanterer en hurtig opstart. Undervisningen foregår
hos virksomheden eller i vores lokaler i Aalborg.
Attraktiv kursuspakke med fokus på hverdagen og på medarbejderens arbejde
Undervisningen tilrettelægges ud fra deltagernes behov – både i hverdagen og på deres
arbejde. Vi tilbyder både en kursuspakke hvor der er fokus på danskundervisningen men også
en kursuspakke hvor fx engelsk eller tysk kan indgå. Ligeledes kan regning og it indgå som en
del af pakken.
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Det økonomiske – når undervisningen foregår i arbejdstiden
Som udgangspunkt er de medarbejdere der deltager, tilknyttet
virksomheden og modtager løn herfra under kurset. Der er evt. mulighed
for lønrefusion.
Det økonomiske – når undervisningen foregår udenfor
arbejdstiden
Medarbejderne modtager ikke løn og virksomheden kan ikke få
lønrefusion
Pris pr. kursist
Alt efter kursustype og kursussammensætninger kan prisen pr. kursist
sammensættes helt efter eget ønske. Ordblindekurser er gratis.
Gennemførelsen af kursusprojektet
Vi tilbyder at styre og gennemføre kursusprojektet fra start til slut (hør
nærmere).
Hvordan kommer du videre?
Har du lyst til at høre mere om vores spændende kurser og de muligheder
der er for dig, er fremgangsmåden:
Ring og hør nærmere på 9816 0499 og/eller aftal et besøg hos dig og din
virksomhed. Selve mødet koster ingenting og er uforbindende.
Venlig hilsen
Damsø & Damsø Sprogskoler

Erik S. Christensen

Carsten Damsø

Målrettet uddannelsespakke –
evt. med afsluttende prøve.
Læse/stave-dansk med engelsk
og/eller tysk.
Uddannelsespakken er
finansieret af staten.
Små hold
6-7 eller 15 personer i forhold til
niveau.

Undervisning i arbejdstiden.

Undervisning uden for
arbejdstiden.

Eventuelt konsulenthjælp
1-5-10-20-50 timer a kr. 695,efter aftale.

80 % lønrefuson
til virksomheden
ift.
dagpengesatsen

(medarbejderne skal
være SVU - berettigede).

Virksomheden
stiller lokaler til
rådighed

Undervisningen
foregår hos os.

Informationsmøde(r)
Screeninger/tester
Samtaler
Hold sammensætninger

Ønsker du og din virksomhed at
benytte jer af invitationen?

Ja

Nej
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