UCplus’ jobpakker
er hurtigste vej for
den nye borger ind
i seks brancher
Transport
Køkken
Bygge/Anlæg
Detail/Service
Rengøring
Pleje/Omsorg

UCplus’ jobpakker

UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job
Danske arbejdspladser har brug for
alle hænder. På mindre end 10 år har
UCplus bragt mere end 1000 flygtninge og indvandrere i beskæftigelse –
fortrinsvis i transportbranchen.

Vi laver chauffør-dansk, bygge/anlæg-dansk, rengørings-dansk, detailbranche-dansk, omsorgs-dansk og
køkken-dansk. Under loven om ministeriel Danskuddannelse.

Som en sprogskole født af det danske
erhvervsliv, ved vi, hvad det handler
om. Vi tilbyder en kombineret sprogog jobindsats, hvor jobmålet sætter
dagsordenen.

Danskundervisningen foregår hos os
eller i virksomheder, der har deltagere i praktik.

PLUS

Målet er korteste vej til job -

Danskundervisning og arbejde i praktik, løntilskud og IGU
er inden for det samme jobområde.

Vi finder praktikker, løntilskud, IGU
stillinger og jobs og kombinerer dem
med jobrettet danskundervisning.

Trin 4
- Ansættelse
Form: Ordinært job eller IGU
Fokus: Fastholdelse

Trin 3
UCplus’ jobpakker har fire trin.
En deltager er på det trin, som
matcher hans eller hendes
kompetencer.

- Specialiseret viden

Trin 2
- almene færdigheder

På hvert trin søger vi efter et
ordinært jobmatch.
Indtil deltageren kommer i
job, træner deltageren sine
kompetencer inden for et bestemt
jobområde – både sprogligt og
fagligt. Igennem praktikker,
løntilskud, IGU, sprogundervisning
og evt. faglige kurser.
Deltageren arbejder målrettet
inden for sit jobmål, indtil der er et
job.

Form: Praktik
Fokus:
Trin intro
- Basale færdigheder
Form: Praktik
Fokus:
- Intro til jobområde
- Min hverdag med et job
- Arbejdspladsens kultur

Form: Løntilskud
Fokus:
- Komme i job
- Specialiseret
branchetræning
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Hvert trin har
specifikke faglige
og sproglige
fokusområder

Ali 51 år

Shahram 42 år

Kommer fra Afghanistan.

Kom fra Iran til Danmark i
2009.

Han har en uddannelse inden
for bogholderi og økonomi fra
sit hjemland.
I Danmark har han arbejdet med pakkesortering hos
UPS sideløbende med, at han tog de første to moduler
på danskuddannelse 3.

Jeg lærte, hvordan jeg hele tiden lærer
nyt. Det har jeg brugt ude i bussen, hvor jeg
har lavet min egen håndbog med spørgsmål,
nye ord og vendinger, som jeg hele tiden
hører fra passagererne.”

Ali starter hos UCplus
i oktober 2008. Efter
at være nået midtvejs
i det sidste modul på
danskuddannelsen
starter han på
chaufføruddannelsen i
foråret 2010.

”UCplus var en
rigtig god beslutning. Der
var hele tiden fokus på både
dansk og chaufføruddannelsen
i undervisningen.”

En dag så Ali en annonce i avisen:
”Lær dansk og bliv buschauffør”.
Den tog han med til sin kommune.
Han ønskede en hurtig vej til fast job
og uddannelse, da et job inden for
hans tidligere fag havde alt for lange
udsigter.

”De første måneder som chauffør var
svære. Jeg forstod ikke omlægninger og havde
svært ved at finde rundt. Efter 3 måneder havde jeg
igen overskud. Så jeg er meget glad for, at jeg holdt ud. Nu
spørger jeg passagerne om hjælp, hvis der er noget jeg ikke
forstår. Jeg møder mange søde passagerer hver dag. Hvis
nogen er sure eller utålmodige, siger jeg med et smil: Vi
følger min køreplan, ikke din køreplan.”

”Jeg er meget tilfreds
med lønnen og kommer tit på
efteruddannelse. Lige nu går jeg på FVU
sammen med mange kolleger og lærer
mere dansk. Det er super.”

I Iran har Shahram kortvarigt
arbejdet som buschauffør.
I Danmark boede Shahram først 1
år i asylcenter, hvorefter han blev
boligplaceret i en kommune syd
for København.

”Det var svært og sjovt. Det
var dejligt at lære sproget, og det var
dejligt at bruge sproget. Jeg kunne lide at få
kørelektioner, for jeg blev hurtigt god til at køre,
så havde jeg overskud til at lære sproget. Jeg kan
Hos kommunen oplever Shahram
stor støtte fra sagsbehandleren,
godt lide, at der til sidst var meget fokus på mit
som er enig med Shahram i, at han
kommende job.”
skal i gang med en uddannelse,
hvor han lærer dansk i en
faglig og arbejdsmarkedsnær
sammenhæng.

”Jeg kunne
forstå alt, og jeg var lige så
god som mine danske kolleger
på holdet. Jeg havde selvfølgelig
sværere ved at forklare på dansk end
de andre. Men jeg havde heldigvis
lært mange ord og udtryk på
danskuddannelsen.”

Shahram starter på UCplus Sprogcenter i august
2011 og afslutter med prøve i dansk 2 i juni
2013. Hos UCplus lærer han både alment dansk
og det fagsprog, han får brug for i sin videre
uddannelse.

Shahram starter på chaufføruddannelsen –
også hos UCplus - umiddelbart efter bestået
danskprøve og består hele uddannelsen 15.
September 2013. Shahram blev ansat i et
busselskab fra 1. november 2013

”Det er dejligt at
møde mange friske mennesker
i bussen, alt kan klares med et venligt
”kom indenfor”. Jeg får en god løn, med
tillæg for forskudt arbejdstid har jeg
mellem 18.000 – 19.000 udbetalt. Det var
så dejligt at blive ”skilt” fra kommunen
og klare mig selv.

Ali’s vellykkede brancheskift:
“Vi følger min køreplan,
ikke din køreplan”

Fra asylsøger til stolt buschauffør:
“Det var så dejligt at blive ”skilt” fra
kommunen og klare mig selv”

En case fra Dansk- og Chaufføruddannelsen hos UCplus

En case fra Dansk- og Chaufføruddannelsen hos UCplus

Danskundervisningen retter sig mod jobbet
Deltagerene følger et sprogligt
branchespor, med undervisningsmaterialer specielt udviklet til hvert
jobområde.
VI bruger fx sikkerhedsmanualer,
personalehåndbøger, hygiejne regler,
teoribøger og cases fra deltagernes
daglige arbejde i virksomheder.
Vores sprogkonsulenter sætter den
jobrettede sprogtræning i system
for deltageren og vejleder samtidig
virksomheden i at gøre sig nemmere
forstået.
UCplus bruger så vidt muligt ”praktikvenner” på jobbet. Praktikvennen er
deltagerens mentor, som kan hjælpe
med at øve hverdagssprog og kan
tage deltageren med ind i det uformelle miljø, fx. i frokostpausen.
Vi flytter danskundervisningen ud på
virksomhederne, så vidt det er muligt.

Hver deltager får en personlig plan fra starten
En deltager får fra starten en personlig læringsplan med mål for praktikker, løntilskud og danskundervisning.
Målene er både faglige, sproglige, personlige og sociale. I danskundervisningen har UCplus udviklet erhvervsrettede sprogmål til hvert jobområde
inden for hvert danskuddannelsesmodul.
En deltagers plan aftales i samarbejde med kommunen, virksomheden
og deltageren. Målene er sat konkret
med dato fra starten og desuden
formuleret i et virkelighedsnært og
pragmatisk sprog. På den måde kan
virksomhedens kontaktperson og deltageren nemt styre efter og evaluere
målene via planen.

Vi følger tæt op på muligheden for
lønnet arbejde. Og vi følger løbende
op på målene for kompetenceudvikling igennem virksomhedsbesøg, samtaler med deltageren, undervisning,
tests og samarbejde med virksomheden.
Så snart deltageren er kommet i løntilskud eller ordinært job, kan han
eller hun fortsætte sin danskundervisning om aftenen.

Hvem er UCplus?
UCplus er en beskæftigelses- og
sprogleverandør med speciale i erhvervsrettet sprogundervisning og
kurser der opkvalificerer til job. I 10
år har vi opkvalificeret flygtninge og
indvandrere i kombinerede dansk- og
jobpakkeforløb.
I 2009 modtog UCplus DI’s Uddannelsespris for jobpakken Dansk- og
Chaufføruddannelsen, som gennem
de seneste 10 år har fået omkring
1000 borgere med anden sproglig
baggrund end dansk i beskæftigelse.
Dansk og Chauffør modellen er i dag
bredt ud til at få flygtninge- og indvandrere i job indenfor en række brancher.

Vi er godkendte som AMU, EUD og
FVU leverandører samt udbyder af
ministeriel danskundervisning under
danskuddannelsesloven. Desuden
er vi godkendt til prøveafholdelse af
Danskprøve 1, 2 og 3.
UCplus har i dag sprogcentre i København, Greve, Ballerup, Vesthimmerland samt afdelinger i Århus og Sønderborg.
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Vil du høre mere?
Kontakt endelig UCplus for flere informationer samt gratis
vurdering af hvilken model og financiering, der er relevant for
den enkelte deltager.
					Mette Lherbier
					Chefkonsulent for jobformidling
					tlf. 2270 4226
					mel@ucplus.dk
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