Til virksomhedslederen/HR

Medarbejdernes grundlæggende færdigheder
- ved du, hvordan det ser ud i din virksomhed?
•

Oplever du, at den skriftlige kommunikation mellem ledelse og medarbejdere ikke fungerer
godt nok?

•

Oplever du ind imellem misforståelser i det daglige, fordi der ikke altid er styr på de
tekster og beregninger der indgår i det daglige arbejde?

•

Oplever du, at der er medarbejdere som er tøvende overfor at bruge IT i
kommunikationen?

Fokus på Læsning og Kommunikation i Virksomhederne (LKV)
Hvis du kan svare ja til et eller flere af spørgsmålene, så vil en indsats for at styrke læse-/
skrivefærdighederne give overraskende gode resultater.
En stor international undersøgelse fra 2013 (PIAAC), viste, at hver sjette dansker mellem 16 og
65 år har problemer med at læse og forstå simple tekster.
Vores egen erfaring i samarbejdet med både private og offentlige virksomheder er, at op mod
80% af de kortuddannede medarbejdere har læse-, skrive– og regnekompetencer der ligger
langt under folkeskolens afgangsniveau.
Når virksomheden sætter fokus på den skriftlige kommunikation og tilbyder undervisning i
læsning/skrivning/IT, giver det pote både for medarbejderen og for virksomheden.
Medarbejderne forstår instruktioner og arbejdsplaner bedre, og føler sig mere sikre i at skrive
forskellige typer af rapporter og indberetninger.
Det betyder også, at der opstår færre misforståelser i den interne kommunikation, og at
medarbejderne bliver mere selvhjulpne og sikre i kommunikationen - og på jobbet.
Indsæ t m edd elelse her . Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sæ tnin ge r.

Fakta om LKV
LKV projektet er finansieret via midler på Finansloven, og har til formål at sætte
fokus på at styrke den interne kommunikation på virksomhederne via en eller flere
af følgende indsatser:
•
•
•

Besøg af en LKV konsulent
Informationsmøder om uddannelsesmuligheder for medarbejdere med læse/
skrive/regneproblemer herunder om IT hjælpemidler og Apps
Pilotprojekt i virksomheden med fokus på at effektivisere den skriftlige
kommunikation

Alle disse muligheder er gratis for virksomheden.
Og der er flere gode nyheder på næste side!

Fakta

TIP

Effekt af forberedende voksenundervisning (FVU)
på virksomheder
Over 90 % af de virksomheder der har haft medarbejdere
på kursus i FVU kommunikation fremhæver, at deltagerne
har fået større
•
selvtillid
•
arbejdsglæde
•
fleksibilitet
Derudover fortæller 74 % af FVU kursisterne, at de har
fået mod på at deltage i faglig efteruddannelse

Inddrag
samarbejdsorganerne i
planlægningsfasen

Kilde: www.netvaerkslokomotivet.dk

Undervisning i dansk og matematik for medarbejderne er gratis
Der er hel eller delvis finansiering af lønudgifterne

På et møde drøfter og uddyber vi:
•

Hvordan din virksomhed får glæde af mulighederne i LKV projektet

•

Danskundervisning for ordblinde medarbejdere, herunder IT og apps, små hold, individuel
tilrettelæggelse af undervisningen

•

Danskundervisning for medarbejdere med andre læse/skriveproblemer (FVU)

•

Matematikundervisning (FVU)

•

Undervisningen kan foregå hos jer og kan tilrettelægges fleksibelt, både i forhold til tid,
sted, indhold og varighed, om end der er rammer givet af lovgivningen

•

Kortlægning af medarbejdernes færdigheder danner udgangspunkt for etablering af
undervisning

•

Tilskudsmuligheder til dækning af lønudgifter, herunder anvendelse af
kompetencefondsmidler
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