Mere end 3.000
medarbejdere
har allerede
været afsted og
endnu flere er
på vej

BEDRE TIL
ORD, TAL OG IT
For dig der gerne vil være bedre til at læse,
skrive, regne eller bruge IT

Bruge IT
Regne
Stave
Læse

BLIV BEDRE TIL AT LÆSE, SKRIVE,
REGNE ELLER BRUGE IT I HVERDAGEN
Mange mennesker oplever udfordringer i deres hverdag med at læse, skrive, regne
eller bruge IT. Heldigvis er der kurser, hvor du kan blive bedre til ord, tal og IT. Det
kan gøre din hverdag nemmere, sjovere og mere tryg.

Bliv bedre til ord, tal og IT i arbejdstiden med løn
Der findes kurser i ord, tal og IT, som foregår i arbejdstiden. Kurserne er gratis, og du får
løn. Din arbejdsgiver får et økonomisk tilskud, så der er mulighed for 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 mails
og beskeder i din hverdag

❖

Du får nemmere ved at læse dine
arbejdsopgaver og referater fra
møder

❖

Du bliver bedre til at udregne beløb
og lignende

❖

Du bliver bedre til at bruge
computer, tablet og telefon

HVAD SKER DER NU?
3

2
1
Du og dine kolleger skal
lave nogle opgaver i
dansk, regning og IT,
som du efterfølgende
gennemgår med en
vejleder.
Det tager ca. to timer.

Sammen med
vejlederen finder du ud
af, om det vil være en
god ide, at du deltager i
et kursus.

Skal du deltage i et
kursus, starter du som
udgangspunkt på hold
med dine kollegaer.

Projektet er en indsats
mellem 3F, FOA og KL, som
din leder og TR har igangsat.
Derfor kan du altid tale med
dem, hvis du har spørgsmål.

”Før kurset var
det svært for mig
at hjælpe mine
børn med
matematik. Nu
laver vi lektier
sammen. Det er
lige pludselig ikke
så farligt.”
Helena, medarbejder,
Ringkøbing-Skjern Kommune
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