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Om AOF

 AOF er en sammenslutning af over 100 afdelinger, der 
gennemfører kurser og uddannelsesaktiviteter i hele 
landet. 

 Formålet er at sprede viden og forståelse om vores 
samfund og kultur og gøre danskerne til aktive 
medborgere. 

 Formålet er også at udbrede demokrati i Danmark, og 
det med udgangspunkt i viden, udvikling og samvær.

 Disse formål udfylder AOF via folkeoplysning, kulturelle 
aktiviteter, grund – , efter – og videreuddannelse, 
herunder hjælp til den enkelte dansker med at leve op til 
kravene på arbejdsmarkedet.
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Om AOF

 AOF har 9 landsdækkende centre, 9 sprogcentre,  
aftenskoler i 98 kommuner og daghøjskoler i 6 
kommuner.

 En stor del af AOF´s uddannelsesaktiviteter er i dag 
målrettet både private og offentlige arbejdspladser.

 AOF underviser virksomhedernes medarbejdere i intern 
kommunikation, kompetenceudvikling, sprog og it, så 
arbejdspladsen får et fagligt løft.

 AOF er i dag også en vigtig samarbejdspartner for mange 
kommuner og foreninger om den nye platform GoJoin.
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Om AOF

 AOF Danmark er landsforbund for landets AOF-centre 
og afdelinger. 

 AOF Danmarks opgave er at varetage AOF’s overordnede 
politiske interesser i en lang række råd, nævn og udvalg 
for at sikre de bedste rammebetingelser for AOF’s 
aktiviteter. 

 Derudover koordinerer AOF Danmark en række 
landsdækkende indsatser og kampagner – herunder 
tværgående udviklingsprojekter.
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Om AOF: www.aof.dk /Solvej Hune, sohu@aof.dk

http://www.aof.dk/
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Udviklingsprojekter med de faglige organisationer

Bedre til ord, tal og IT (KL, FOA og 3F)

Skriv godt – og stå stærkt (FIU-projekt)

Bedre til dansk og IT på jobbet (5 dags 
internatforløb for Serviceforbundet/ESL)
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Bedre til ord, tal og IT

Baggrund

 I 2015 gennemførte KL og FOA et pilotprojekt med 5 
kommuner om kursustilbud til medarbejdere med læse-, 
skrive-, regne-, og IT- behov. 

 Projektet blev udvidet med 3F og deres område samt 10 
nye kommuner.

Områder

 Social og sundhed, Service- og rengøring, Teknik og 
Miljø, Psykiatrien, Kantine, Ejendomsservice m.fl.

Fokus på medarbejdernes deltagelse

 Manglende motivation grundet basale udfordringer.

 Svært med længere kursusforløb på skolebænken.
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Bedre til ord, tal og IT

Proces

 Projektgrupper=>Planlægning=>Screening=>Kursus=>
Evaluering.

Mål

 Alle når niveau 3 i dansk, niveau 2 i matematik og 
tilbydes IT kurser.

 Bedre til ord, tal og IT giver medarbejderen mulighed for 
gratis kursus med lønrefusion (vikardækning) i 
arbejdstiden (SVU og den kommunale kompetencefond).

Næste skridt…

 Bedre til ord, tal og IT – bredes ud til alle kommuner pr. 
1. januar 2018.
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Bedre til ord, tal og IT
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Bedre til ord, tal og IT
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Bedre til ord, tal og IT
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Bedre til ord, tal og IT
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Bedre til ord, tal og IT
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Bedre til ord, tal og IT
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Bedre til ord, tal og IT
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Skriv godt, og stå stærkt –værktøjer til mere 
indflydelse

 ‘Skriv godt, og stå stærkt’ – et udviklingsprojekt i FIU.

 Kurset er udviklet i et samarbejde mellem AOF, LO, 
Konventum og FIU’s udviklingsenhed.

 Kurset er et helt nyt tilbud til: 
Fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter, der ønsker at blive bedre til 
at skrive faglige tekster; fx referater, indlæg i lokale 
fagblade, henvendelser til ledelsen, lokalaftaler, 
indberetninger af arbejdsmiljøsager m.m.

 Kurset samtænker det faglige arbejde med TR’ens
dansksproglige kompetencer.
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Skriv godt, og stå stærkt

Projektet består af 2 forløb

 1. FVU-undervisning, hvor der arbejdes med at styrke 
den tillidsvalgtes skriftlige formidling. Det gir’ den 
enkelte en stærkere position i det faglige arbejde. 

 Værktøjer til at samle, sortere og formidle faglig viden til 
både kolleger og ledelse.

 Kortlægning af den enkeltes kompetencer ift., hvad der 
skal være i fokus i fjernundervisningsforløbet.

 2. Fjernundervisning (FVU-forløb). Her er det den 
enkelte og dennes behov for udvikling og sparring, der er 
i centrum. 

 Individuel vejledning både på kurset + 
fjernundervisningsforløbet.
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Skriv godt, og stå stærkt

Konkrete værktøjer

 Du kommer til at arbejde med IT, og får nye idéer til, 
hvordan du kan bruge både smartphone og tablet til at 
lette hverdagens arbejde.

 Hjælp til at komme i gang med egne devices.

 Undervisning – Google Sites og video med instruktion 
og individuel feedback.

 20 tillidsvalgte har været på kursus og 16 er gået 
videre med fjernundervisning – ved endnu ikke hvor 
mange, der går til prøve.
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Bedre til dansk og IT på jobbet

 ‘Bedre til dansk og IT på jobbet’ er et 5 dags 
internatkursus målrettet ansatte medarbejdere under 
Serviceforbundet/Ejendoms- og Servicefunktionærernes 
Landssammenslutning/ESL.

 Moderne IT teknologier er et must, hvis du skal kunne 
udfylde dine jobfunktioner eller gennemføre et 
uddannelsesforløb.

 ‘Bedre til dansk og IT’ er målrettet brancheområdet og 
den enkeltes behov.

 Undervisningen og materialer tager udgangspunkt i 
medarbejderens hverdag og arbejdssituation.
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Bedre til dansk og IT på jobbet

 Medarbejderen lærer at bruge mobil/iPad/tablet på 
jobbet, tale-til-tekst m.m. Herunder krav til 
dokumentation, håndtering af udbud samt 
kommunikation ift. de beboere, som man servicerer i 
boligforeningerne.

 Der tilbydes fast 2 forløb i løbet af året. Herunder et 
opfølgningsforløb året efter.

 På det første hold var 20 medarbejdere afsted. Alle var 
igennem en læsetest. 18 personer gennemførte 
matematiktesten og 10 visitationstesten. 12 personer 
sagde efterfølgende ja til OBU undervisning/ 1 person ja 
til FVU-forløb.

 Testene viste, at 17 ud af de 20 personer var ordblinde.
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Bedre til dansk og IT på jobbet

 I uge 45 var 11 tilmeldt et forløb. 9 ud af 11 var i OBU-
målgruppen.

 Internatkurset er finansieret via det statslige FVU-
taxameter og BL’s kompetencefond (positivliste).

 AOF har hjulpet med tilmelding til kompetencefonden.

 Deltagerevalueringen viste, at medarbejderne var meget 
begejstret for internatforløbet og har fået mod på mere 
læring/efteruddannelse.
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Bedre til ord og IT med AOF Entreprenørservice

Bedre til ord og IT med AOF Entreprenørservice

https://www.youtube.com/watch?v=eyIK2qPpK4o&feature=youtu.be


Tak for 
opmærksomheden!


