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Bliv bedre til ord, tal og IT
Vidste du, at hver 6. dansker har svært med at læse,
skrive, regne eller bruge IT?

DU...
• får nemmere ved at skrive beskeder og mails

Er du en af dem, så er det helt normalt at opleve, at du ikke har
lyst, tid eller mod på at vende tilbage til skolebænken.
Det kan dog være en rigtig god idé for dig. I din hverdag vil du
kunne spare tid og få mere selvtillid ved at blive bedre til ord, tal
eller IT. Du vil med andre ord blive klædt bedre på til dine opgaver
i fremtiden.

• får nemmere ved at læse instruktioner, manualer og referater
• bliver bedre til at udregne beløb, beregne materialer og bruge tal i
hverdagen
• bliver endnu bedre til at bruge din computer, tablet og telefon.

Sådan foregår det
Inden du kan få undervisning, skal det afklares, hvad du har
behov for. Det kaldes screening. Screening foregår på en skole
- fx VUC og oplysningsforbund.
Skolen giver dig hurtigt svar på, om du kunne have gavn af
undervisning. I denne afklaring er der ikke rigtige eller forkerte
svar, og det er kun dig selv, der får resultatet.
Efter screening kan du få undervisning, der passer til dig og
dine behov.
Med indsatsen Bedre til ord, tal og IT, kan din arbejdsgiver få
økonomisk støtte, mens du er på uddannelse. Derfor behøver
det ikke at være en stor udgift for din arbejdsplads.

Overenskomstparterne har besluttet at gennemføre indsatsen
Bedre til ord, tal og IT. Her kan arbejdspladser søge støtte til
vikardækning/løn for ansatte, der enten skal afklares eller have
undervisning i fx dansk, matematik, IT, ordblindundervisning eller
engelsk.
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