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Bliv bedre til dansk og
udnyt dine ressourcer
Som tosproget kvinde er du en
vigtig ressource, der er behov for
på fremtidens arbejdsmarked.
Manglende danskkundskaber kan
dog være en barriere i forhold til
ansættelse i en virksomhed, og
derfor tilbyder AMU-Fyn et dansk
kursusforløb, der er målrettet
tosprogede kvinder.
På AMU-Fyn har vi en tryg ramme
for dig, der ønsker at blive opkva
lificeret og selv er klar til at yde
en helhjertet indsats for en fremtid på det fynske arbejdsmarked.
Udover en opkvalificering på
almen hverdagsdansk, går vi
på dette kursus i dybden med
fagrettet dansk inden for områderne: Køkken, gartneri og
rengøring.

Her vil du bl.a. lære nogle vigtige fagudtryk, som kan styrke
din sproglige selvtillid og jobmuligheder inden for disse
brancher.
Går dine ønsker mere i retning af
beskæftigelse på et lager, en hverdag som buschauffør - eller drømmer du om et liv som selvstændig
vognmand i taxabranchen, så kan
dette kursus også hjælpe dig
videre mod dine mål.

AMU-Fyn får det
bedste frem i dig
Hvis du er motiveret til at yde en
helhjertet og dedikeret indsats
for at lære dansk, så er AMU-Fyn
klar til at hjælpe dig med de helt
rigtige uddannelser og kompetencegivende kurser. Vi har erfarne og inspirerende undervisere
og vejledere og har stor erfaring
med tosprogede kursister på alle
niveauer.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster
for deltagerbetaling på vores
hjemmeside.
Deltagere, som er i AMU’s målgruppe, har mulighed for at søge om
løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24
km fra bopæl til uddannelsesstedet
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.
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