”Hvis ismaskinen i skøjtehallen går i
stykker, skal jeg skrive en seddel til min
kollega, så den kan blive ﬁkset. Men jeg
plejede at ringe, fordi jeg ikke ville stå ved,
at jeg er ordblind. Nu tør jeg godt skrive
sedler. Og hvis der er stavefejl, er det bare
ok. For jeg har fået nogle redskaber, der
hjælper mig til at blive bedre.”

BEDRE TIL
ORD, TAL OG IT
Gratis kursus med lønrefusion – i arbejdstiden

Bruge IT

Regne

Benny Jørgensen, ansat i Odense Idrætspark

Stave
Læse
Denne pjece er udgivet af

KOM GRATIS PÅ KURSUS

SKAL JEG PÅ KURSUS?

Mange mennesker har svært ved at læse, stave, regne eller bruge IT. Og mange
har haft dårlige oplevelser med dansk og matematik i folkeskolen. Heldigvis er
det ikke for sent at blive bedre til ord, tal og IT. Det kan gøre din hverdag
nemmere, sjovere og mere tryg.
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Dine kollegaer skal ikke løbe hurtigere
Kurset er gratis og foregår i arbejdstiden. Der gives lønrefusion, og der er derfor
råd til at ansætte en vikar. Derfor behøver du ikke tænke på, om dine kollegaer
skal løbe hurtigere for at klare dine opgaver.

Hvad får jeg ud af det?
Du får nemmere ved at skrive beskeder
til kollegaerne
Du får nemmere ved at læse bøger og
referater fra møder
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Du udfylder en test i at
læse, stave, regne og
bruge IT.
Det tager ca. to timer.

Når du er færdig, taler
du med en personlig
vejleder om, hvordan
det gik.

Hvis du har brug for et
kursus, ﬁnder I et, der
passer til dit behov.
Så er alle deltagere på
kurset på samme
niveau.

Sammen ﬁnder I ud af,
om det vil være en god
idé, at du kommer på
kursus.

Du bliver bedre til at regne
Du bliver bedre til at bruge computere,
tablets og telefoner – og de hjælpemidler,
der ﬁndes på dem.

Hvad sker der nu?
Alle medarbejdere i din afdeling
får en indkaldelse til testen. Din
leder vil snart fortælle dig mere.
Du kan også tage fat i din
tillidsrepræsentant.

