Tilbud

Herunder og i menuen til venstre kan du læse mere om, hvad det er vi tilbyder dig i et
VEU-center.

Rådgivning og vejledning
Rådgivning og vejledning er en dialog om din eller din virksomheds behov, og hvad vi kan
tilbyde. Det sikrer, at efteruddannelsen sker på et kvalificeret grundlag og er helt relevant for
dig. Det er det, der skaber de bedste resultater. Det er helt gratis og uforpligtende.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering er en anerkendelse af det, du kan og kan give dig et overblik over
din situation, hvis du er i tvivl om, hvor du vil hen.
Få tid til at efteruddanne medarbejderne  vælg jobrotation

Har I behov for at opkvalificere og efteruddanne medarbejderne, men har svært ved at få
tingene til at hænge sammen, når de er på skole, tilbyder det lokale Jobcenter og VEUcentret
at hjælpe jer på vej med jobrotation. Ved jobrotation finder jobcentret en egnet vikar for din
medarbejder i kursusperioden.
Fra ufaglært til faglært  på kortere tid

Opkvalificering, der flytter dig….
Har du arbejdet som ufaglært i nogle år og fået en del parktisk erfaring inden for et fagligt
område, har du mulighed for at få en erhvervsuddannelse på kortere tid. Uanset om du er i
arbejde eller ledig, kan du påbegynde en GVU, grundlæggende voksenuddannelse. Forløbet
skræddersys til dig, på baggrund af dine erfaringer.
Bliv bedre til dansk og regning

Måske er du én af de 1.3 millioner voksne danskere, der har behov for at forbedre dine dansk
og matematikkundskaber. Du har mulighed for at få vurderet dine basale færdigheder indenfor

læsning og matematik, med efterfølgende vejledning til FVU (Forberedende
voksenundervisning). Formålet er at sikre, at du starter din undervisning lige dér, hvor du har
brug for det – og så bygger du ovenpå. Alt FVU er helt gratis for alle over 18 år. Læs mere om
FVU er noget for dig.
Fra faglært til akademiuddannelse (VVU)

Har du afsluttet en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at læse videre på videregående
voksenuddannelse. Det kaldes også akademiuddannelse.

