Regne- og ordværkstedet

Faglig læsning/skrivning
AMU-mål: 47670/47671
Varighed: Henholdsvis: 2/3 dage
Opstart: Hver mandag.
Målgruppe
Uddannelsen indenfor læsning henvender sig til dig, faglært som ufaglært, der
gerne vil videreudvikle dine læsefærdigheder af fagtekster i branchen. Du kan
også bruge uddannelsen ved deltagelse
i AMU-kurser.

dannelse. Du lærer at anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er mest anvendelig i forhold
til forskellige typer fagtekster. Du lærer
at kende forskel på opbygningen af forskellige fagtekster, herunder skemaer og
tabeller, og kan søge og finde skriftlig
informationer i trykte materialer og på
internettet.

Faglig skrivning

Faglig læsning

Økonomi

Du får styrket og videreudviklet dine
læsefærdigheder med henblik på at udføre faglige opgaver i branchen eller ved
deltagelse i erhvervsrettet voksenud-

Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse
efter gældende regler.

Alice Kastberg, uddannelsessekretær
Tlf. 9633 2243
E-mail: alka@amunordjylland.dk

Yderligere information vedr.
indholdet i kurset
Niels Gram Gellert, faglærer
Tlf. 9633 2343
E-mail: ngg@amunordjylland.dk
Karin Sundtoft, faglærer
Tlf. 9633 2311
E-mail: ksu@amunordjylland.dk

Regne- og ordværkstedets
åbningstider
Mandag: 12.00 – 15.20
Tirsdag: 08.00 – 11.30
Onsdag: 12.30 – 15.20
Torsdag: 08.00 – 11.30
Fredag:

Lukket

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk

24-09-2015

Begge uddannelser kan også bruges til
at hjælpe dig med at blive klar til optagelsesprøven på EUD.

Du får styrket og videreudviklet dine færdigheder i at fastholde faglige informationer og skrive korte tekster med henblik
på at løse faglige opgaver i branchen
eller i forbindelse med erhvervsrettet
voksenuddannelse. Du lærer om forskellige teknikker til at fastholde den faglige
information og kan derefter vælge den
teknik, der er mest anvendelig til formålet. Derudover lærer du at bygge en
tekst op på forskellige måder og vælge
den opbygning, der passer til formålet.

Uddannelsen indenfor skrivning henvender sig til dig, faglærte som ufaglærte,
der har brug for at videreudvikle dine
færdigheder i at skrive korte tekster
til brug i arbejdet, til at fastholde faglige informationer eller ved deltagelse i
f.eks. AMU-kurser.

Tilmelding og yderligere
information om økonomi

