Daglig erhvervsrengøring og dansk

Daglig erhvervsrengøring
10 dage - kursusnr. 49326
Deltageren kan under vejledning og
ud fra en arbejdsplan udføre daglig,
ugentlig og periodisk erhvervsrengøring.
Deltageren kan anvende egnede
midler, redskaber og maskiner til
rengøring af forskellige lokale- og
materialetyper ud fra hygiejniske
metoder.
Endvidere kan deltageren klargøre
og afrigge almindeligt anvendte
redskaber, rengøringsvogne og maskiner samt vælge og dosere vaske- og
rengøringsmidler med mest muligt
hensyn til miljøpåvirkninger.
Deltageren kan udføre arbejdet
med kendskab til arbejdsteknik og
arbejdsmiljø
Deltageren kan se vigtigheden af
en god service over for kunden og
brugeren.

Fagunderstøttende dansk
som andet sprog for F/I

Økonomi under
uddannelsen

Deltagerne skal kunne tale og forstå
dansk. Kurset foregår på dansk, og
det er et krav, at deltagernes danskkundskaber er så gode, at de kan
følge undervisningen på dansk.

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

Der er sprogtest inden kursusstart.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.

Generelt om
undervisningen
Undervisningen er en vekselundervisning mellem dansk som andetsprog
og de faglige AMU-mål.
Danskundervisningen forbereder del
tagerne på den faglige undervisning.
Der er således større mulighed for, at
deltagerne kan følge undervisningen
med tilfredsstillende resultat.
Hvis der er deltagere på holdet, der
ikke opnår tilfredsstillende niveau
på undervisningens mål, kan der
ikke udstedes uddannelsesbevis. Det
er underviseren, der vurderer om
de enkelte kursusdeltagere opnår
kompetencer svarende til de faglige
mål, og om uddannelsesbevis kan
udstedes.

Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Mette Nielsen
Tlf. 63 13 51 02
mn@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

Der er plads til 12 deltagere på
holdet.
08050120

10 dage - kursusnr. 40137
Deltagerne kan anvende et alment
specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til, at de kan nå målene i arbejdsmarkedsuddannelserne.

Hvilke krav er der til
deltagerne?
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