UDDANNELSESVEJEN TIL VÆKST
Har du overvejet at blive faglært? Her får du viden om muligheder og økonomi.
HVAD KAN DU FORVENTE AF FORLØBET?
Forløbet strækker sig over 4 uger. Det er delt i 2 moduler.
Modul 1 er på 12 dage i alt fordelt med 7 undervisningsdage og 5 dage til individuelle samtaler.
Modul 2 er på 7 dage, hvor der er 5 undervisningsdage og 2 dage til individuelle samtaler.
Hver undervisningsdag er på ca. 6 timer.
På modul 1 sker flg.:
• Vi ser på uddannelsessystemet generelt og mulighederne for at blive faglært.
• Hvordan økonomien vil være for at blive faglært.
• Vi kigger på dine samlede kompetencer, og hvad der er vigtigt for dig.
• Hvilke drømme og ønsker har du til et fremtidigt job?
• Kommunikation er en vigtig del af kurset.
• Vi ser også på hvad overbevisninger betyder for os i forhold til forandringer.
• Der vil være nogle praktiske opgaver og øvelser.
På modul 1, er der mulighed for to individuelle samtaler.
På modul 2 sker flg.:
• Her går vi mere i dybden med detaljerne for at blive faglært eller hvilke kurser, der kan hjælpe dig til at
komme i job.
• Du arbejder med målsætning.
• Hvordan økonomien ser ud for dig.
• Vi arbejder videre med kommunikation, holdning og adfærd, når du for eksempel er til jobsamtale.
• Du bliver bevidst om, hvordan du lærer bedst.
• Forløbet afsluttes med en beskrivelse af dine muligheder.
På modul 2, vil der være mulighed for en individuel samtale.
HVAD SKER DER EFTER FORLØBET?
Når du er færdig med modul 1 og 2, vil du have lavet en oversigt over uddannelsesmulighederne og økonomien, som
du drøfter med din jobkonsulent.
UNDERVISNINGSSTED
Undervisningen foregår på EUC Nordvestsjælland – Processkolen, Rynkevangen 7-9. 4400 Kalundborg i tidsrummet
9.00 – 15.00. Bus nr. 520 fra Holbæk. Bus nr. 543 og 545 fra Kalundborg Station.

UNDERVISNINGSDAGE
Udleveres ved start.
ØVRIGE OPLYSNINGER
Der er kantine på undervisningsstedet, men ellers; Husk at tage madpakken med. Husk at tage uddannelsesbeviser,
kursusbeviser og afgangseksamensbeviser med. Det skal bruges, når du skal skrive dit CV i ”kompetencemappen”.
Herudover er det vigtigt at du tager din NemID med, som skal bruges aktivt i undervisningen.
Forløbet er en del af et samarbejde mellem Jobcenter Kalundborg og Odsherred, Region Sjælland, EU og EUC
Nordvestsjælland. Målet er at sikre den enkelte deltager kommer i uddannelse eller beskæftigelse og sikre, at der
ikke opstår mangel på arbejdskraft. Vi glæder os til at se dig!

