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niveau

Kontakt
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Kursuspris
AMU:
DKK 5.120,00

Kort fortalt
Efter uddannelsen kan deltagerne anvende dansk som andetsprog til almen kommunikation. De kan
anvende væsentlige sproglige områder inden for alment og specifikt fagsprog med henblik på at kunne
varetage relevante jobfunktioner.

Fag: Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Fagnummer:
45573

Varighed
40 dage

AMU-pris:
DKK 5.120,00

Uden for målgruppe:
DKK 19.996,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for
de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Beskrivelse: Deltagerne har et relativt godt kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det
til at forstå og kommunikere mundtligt og skriftligt om fagområdets centrale begreber, fx materialer,
maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.
Deltagerne har et relativt godt kendskab til alment fagsprog og kan anvende det til at forstå og
kommunikere mundtligt og skriftligt om almene processer, handlinger, tilstande og egenskaber inden for
fagområdet. Heri indgår anvendelse af relevante begreber inden for regning, matematik, naturfag samt
forskellige afbildningsformer.
Deltagerne har et relativt godt kendskab til det danske sprogs grammatik og kan gøre brug heraf i den
faglige og almene kommunikation.
Deltagerne kan relativt selvstændigt kommunikere på dansk om planlægning og udførelse af
arbejdsprocesser, og de kan søge og formidle relevant information, blandt andet ved hjælp af IT.
Deltagerne kan anvende deres flerkulturelle kompetencer til at handle relevant i forhold til det danske
arbejdsmarked og branchens arbejdspladskultur.
Deltagerne har et alment kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan indgå
aktivt i job og eventuel yderligere uddannelse.
Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til, at de har gennemført
det meste af Danskuddannelse 2, evt. bestået "Prøve i Dansk 2", jf. danskuddannelse efter Lov om
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På det almene niveau har deltagerne et relativt bredt
ordforråd, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en vis grad af kompleksitet og
korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer.
De sproglige færdigheder, der lægges vægt på i denne arbejdsmarkedsuddannelse, er primært at lytte,
tale, læse og i nogen grad at skrive.
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