Om Triocon:
Triocon har siden 2005 arbejdet med udvikling og
uddannelse af mennesker på flere niveauer.

Gratis*
opkvalificering af medabejdere

Triocon er en netværksbaseret virksomhed, der indgår i
mange fællesskaber for altid at have de bedste og unikke
kompetencer til at løse en opgave.
Vi forstår virksomhedens behov for kvalificerede
medarbejdere og målretter tilbud til den enkelte
virksomhed.
Triocon ønsker, at virksomheden får størst muligt udbytte af
fvu kurset, og derfor vil der blive udarbejdet en plan over
forløbet, hvor de emner, der ønskes belyst jf. virksomhedens
ønsker til indhold, synliggøres.
Således vil medarbejderen opleve at kurset giver mening,
fagligt og personligt, i forhold til den pågældendes
virkelighed på arbejdspladsen.
Virksomhedsforlagt undervisning, kan foregå som et
element i arbejdsdagen, eller planlægges udenfor
arbejdstiden, alt efter virksomhedens behov og ønsker. Vi
er naturligvis fleksible i forhold til tilrettelæggelsen.
Såfremt undervisningen ligger udenfor virksomheden, kan
denne blive opkrævet leje af lokale.
Kontakt:
Hvis du vil vide mere om forløbene kan du kontakte os på

Tlf: 70 210 110
fvu@triocon.dk
* Gratis for medarbejdere der er
i målgruppen og screenes
egnede til FVU.

Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge
Tlf.: 70 210 110
M: 22 21 52 82
fvu@triocon.dk

Som virksomhed kan du opkvalificere din medarbejdere uden omkostninger
i flere fag på basisniveau. Dine medarbejdere skal være i målgruppen for
forberedende voksenundervisning. Din virksomhed kan få den gratis
undervisning indenfor 4 områder:

Dansk - Digital - Engelsk - Matematik, alle fag udbydes på flere
niveauer.

FVU DIGITAL

Det stiller krav til virksomhedens medarbejdere, at besidde de nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer og håndtering af data i hverdagen.
Faget FVU-digital, udbydes som et virksomhedsrettede forløb og er målrettet
medarbejdere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital
opgaveløsning indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært
fokus.
FVU-digital udbydes i tre niveauer:
Der arbejdes med nedenstående emner i undervisningen, i varierende
sværhedsgrad, afhængig af medarbejderens faglige standpunkt.
•
•
•
•
•
•

Optimeret betjenings relevante enheder og digitale værktøjer
Håndtering og deling af data og filer
Kvalificeret informationssøgning
Digital kommunikation
Viden om digital sikkerhed
Relevante kompenserende værktøjer

FVU DANSK

Formålet er at styrke medarbejderens grundlæggende færdigheder inden for
læsning, stavning og skrivning på dansk.
Fremtidens jobprofiler kræver et generelt løft af grundlæggende kompetencer
– herunder de skriftlige danskkompetencer.
Læse, stave- og skrivefærdigheder kan være afgørende for, hvordan dine
medarbejdere trives og klarer sig i deres hverdag og i deres arbejdsliv.
Når medarbejderne hurtigt og præcist kan sætte sig ind i en opgave, er der
mere tid til at løse den – resultatet er effektivitet! FVU undervisningen tilrettelægges med et konkret praksisnært fokus.
At få et generelt kompetenceløft i fvu dansk, betyder for den enkelte:
•
•
•

At medarbejderen kan læse vejledninger og arbejdsinstrukser eller blive
optaget på erhvervsuddannelser.
At medarbejderen kan lave en skriftlig overlevering til en kollega eller dokmentere en arbejdsproces.
At medarbejderen kan kommunikere på skrift med signe kolleger eller eksterne samarbejdspartnere.

FVU ENGELSK

Engelsk er et færdighedsfag, vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig
med engelsk sprog i en globaliseret verden. Faget omfatter anvendelsen af
engelsk sprog som alment kommunikationsmiddel i skrift og tale. Faget anvendes i en erhvervsmæssig kontekst, med transferværdi til fremtidige job, uddannelse, privat- og samfundsliv.
Faget udbydes som virksomhedsrettet forløb og er målrettet deltagere, som
har behov for at styrke deres basale færdigheder i engelsk indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.
Formålet med undervisningen i FVU Engelsk, er at styrke deltagerens kommunikative færdigheder, således at deltageren kan forstå, tale og skrive engelsk
og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job- og dagligdag. Undervisningen skal desuden give mod til læring og tage udgangspunkt i deltagerens jobrelaterede behov.
De faglige mål tager udgangspunkt i følgende følgende læringsområder:
• Lytte- og Læseforståelse
• Samtalefærdighed
• Skrivefærdighed
Der arbejdes med indhold fra deltagerens jobfunktioner fx. i form af autentiske
opgaver, og deltagerne undervises i, at anvende det de lærer i relevante
sammenhænge. Faget består af fire niveauer 1-4.

FVU MATEMATIK

Undervisningen i matematik er opdelt i to niveauer:
Niveau 1: Der arbejdes med matematik på begynderniveau. Din medarbejder
lærer at gange og dividere og at regne med brøker og decimaler.
Niveau 2: Din medarbejder lærer at beregne areal, rumfang, procent og at
forstå nogle lidt mere krævende opgaver med både tekst, tal og figurer. Dette
niveau er for de lidt øvede.
Der er mulighed for at afslutte undervisningen med en prøve efter det sidste
niveau, der svarer til 9. klasses afgangsprøve.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Din virksomhed kan få Statens voksenuddannelsesstøtte, hvis medarbejderen
deltager på FVU forløb i arbejdstiden. Medarbejderen skal være i målgruppen
for SVU. Se mere på hjemmesiden www.svu.dk

Udgifter i forbindelse med FVU

Hvis din virksomhed har brug for at undervisningen
foregår på andre lokationer end egne, bedes I rette
henvendelse til Triocon for at høre nærmere om mulighederne.

