


Udgangspunkt for det konkrete arbejde med 
IGU



Behov som skulle løses:

• Arbejdsgiverne og borgerne skulle nemt kunne finde de tilbud de 
havde brug for.

• Jobcentermedarbejderne havde brug for at have et bud på indhold 
med ud til arbejdsgiverne.

• Uddannelsesinstitutionerne havde behov for, at der kunne skabes 
hold da målgruppen, på grund af sprogbarrierer, ikke kunne indgå i 
AMU – kurserne uden fagunderstøttende Dansk.



Hvordan kom vi i gang?

Vi nedsatte en arbejdsgruppe i regi af VEU- centeret.

Formålet var:

• At tilvejebringe forløb med udgangspunkt i de behov der kunne 
identificeres.

• At skabe et arbejdende samarbejde på tværs af jobcentre og 
uddannelsesinstitutioner. 



Arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen fremkom med:

• 2 konkrete tilbud til undervisningsforløb på 20 uger ( 4 X 5 uger) der 
indeholdte en kombination af  Dansk og AMU ( køkken, rengøring og 
vask, samt bygge og anlæg).

• Udarbejdelse af materiale til både arbejdsgivere og jobcentre.

• Fik etableret et samarbejde der også kunne bruges ift. andre behov.



Hvordan gik det så?

• Køkken, rengøring og vask- forløbet blev etableret og gennemført.

• Bygge og anlæg kom desværre ikke i gang på grund af for få deltagere.

• Efterfølgende er der udarbejdet et nyt forløb indenfor pædagogisk 
arbejde. 



Hvad har udfordringerne konkret gået ud på 
set ud fra en erhvervsskoles synsvinkel? 

• Behovet for AMU i forløbene har været meget lille. (Udmeldingen fra 
embedssystemet om, at 1 dags AMU er alt rigeligt i et IGU – forløb). 

• Behovene fra arbejdsgiverne har været meget forskellige ift. den 
konkrete faglige opkvalificering. 

• På trods af stor informationsindsats er det ikke lykkedes at komme ud 
til sagsbehandlere og arbejdsgivere med informationen. 



Hvilke løsningsmuligheder kan der arbejdes 
med?

• Ikke udbydelse af konkret tilbud til IGU fra erhvervsskolerne, men i 
stedet forløb for 2-sprogede. (Målgruppen er langt større og dermed 
en større mulighed for gennemførelse).

• Større interesse for faglig opkvalificering ifm. tilrettelæggelse af IGU -
forløb. (Volumen i IGU forløb øges ift.  AMU – kurser = med flere 
kursusmuligheder).

• Større samarbejde f.eks. mellem sprogcentrene og erhvervsskolerne, 
men også mellem erhvervsskolerne og arbejdsgiverne.

• Klarhed over hvem der koordinerer indsatsen fremover.


