DEN DIGITALE MEDARBEJDER
– DANSK MED IT
Styrk dine medarbejderes basale it-kompetencer og samtidig deres læsning, stavning
og skriftlig formulering. Kurset kombinerer it og dansk, hvor øvelser og opgaver
integrerer de grundlæggende it-funktioner samtidig med, at der arbejdes med fx
skriftsprogets opbygning, tegnsætning, afsnitsinddeling og stavning.

BLIV BEDRE TIL …
•
•
•
•

Hente og læse E-post
Udfyldning af elektroniske blanketter og formularer
Læse og forstå instruktioner, vejledninger og andre arbejdsrelaterede tekster
Udarbejdelse af egne tekster vha. basisfunktioner i både tekstbehandling og
e-mail-programmer

MÅLGRUPPE
• Medarbejdere som gerne vil blive bedre til at arbejde med grundlæggende it
og samtidig styrke deres læse- og skrivefærdigheder.

INDHOLD
• Træne mus, tastatur, genveje og basisfunktioner i allerede skrevne tekster
• Redigering af tekst og opsætning, rettelser af stavefejl vha. stavekontrol mv.
• Stave- og skrivestrategier vha. digitale ordbøger, skriveskabeloner, apps og
hjemmesider
• Downloade og benytte gratisprogrammer, som kan afhjælpe skriftsproglige
udfordringer i hverdagen.
• Træne læsning på digitale medier

UNDERVISNING
Kan tilrettelægges efter behov, fx:
• 10 x ½ dg
• 5 hele dg.
• 1 dag ugentlig eller som
• 1 sammenhængende uge

i
Periode:
Efter aftale med VUC
Økonomi:
Undervisningen er gratis
Mulighed for SVU
(løngodtgørelse)
Kontakt:
VUF
Vibeke Gadegaard
Mail: vig@vuf.nu
Tlf.: 38 15 03 87
Eller
KVUC
Lotte Hüttel
Mail: lhy@kvuc.dk
Tlf.: 30 10 42 91

VEU-center Hovedstaden og Bornholm består at 17 skoler, der
samarbejder om at give dig de bedst mulige uddannelser, når du
er ufaglært eller faglært. Så bliver du klar til fremtiden!

36 98 29 00
bhsund.dk

56 95 97 00
campusbornholm.dk

41 89 80 20
dekra.dk
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sosuc.dk

45 11 42 51
vestegnenhfvuc.dk

82 32 66 00
kvuc.dk

33 88 00 00
nextkbh.dk

45 11 43 00
kbhsyd.dk

44 87 01 00
ucplus.dk

33 86 22 00
hrs.dk

33 41 91 00
brock.dk

38 17 70 00
tec.dk

41 89 80 20
ucc.dk

36 34 90 00
dbi-net.dk

35 28 35 28
sopu.dk

38 15 85 00
vuf.nu

Skovskolen IGN – Københavns Universitet
35 33 15 00
ign.ku.dk/om/skovskolen

www.veucenterhb.dk

