
Sprogcenter Midt

■ Tre afdelinger og samarbejde med Horsens, Odder, Skanderborg og Silkeborg 

kommuner.

■ De fire kommuner har tilsammen mere end 100 IGU-elever. 

■ IGU-elever har danskundervisning på sprogcentret før og under deres IGU-forløb. 



Uddannelsesplanen i IGU

■ Danskuddannelse, FVU, AMU, AVU, HF. 100 dage i alt. 

■ Gode danskkundskaber er en kompetence, som skal udvikles. Mange IGU-elever 

starter fra et lavt niveau. 

■ Gode danskkundskaber er forudsætning for at deltage i AMU, FVU og AVU. 

■ Vi underviser erhvervsrettet, det vil sige vi har fokus på kommunikativt sprog, som 

kan bruges på arbejdspladsen.



IGU på plejecentre i Odder

■ 9 kvinder fik IGU-kontrakt på plejecentrene pr. 1.1.18. Flere er siden kommet til.

■ Danskundervisning 1 dag om ugen. Er en rød tråd gennem hele forløbet. 

■ Danskunderviseren er også projektleder på projektet og samarbejder med 

underviserne fra Sosu-skolen og arbejdspladserne. 

■ Danskundervisning med samlæsning af forskellige niveauer på DU1 og DU2



IGU på Frode Laursen - landsdækkende

■ 10 IGU- elever fik kontrakt pr. 1.1.18. Fordelt på afdelinger i Jylland og Sjælland.

■ Danskundervisning sammen med firmaets øvrige tosprogede medarbejdere, 1 gang 

om ugen. Samles på afdelingerne i Hørning og i Jyderup.

■ FVU-start på virksomheden (uddannelsesplan), DU på aften eller lørdagshold (fritid).

■ AMU som to samlede forløb i januar/februar 2018 og i januar/februar 2019. 



IGU-hold på Sprogcenter Midt

■ Samarbejde med Jobcenter Skanderborg om IGU-elevers uddannelsesplan: 

– Danskundervisning to gange om ugen -> gå på ordinære hold. 

– Danskundervisning 1 gang om ugen -> særligt IGU-hold. 

■ To IGU-hold med i alt 21 kursister.

■ Svage kursister er udfordret i forhold til DU-modulernes målkrav med undervisning 
kun 1 dag om ugen. Kan supplere op med ekstra undervisning i fritiden.

■ Stærke kursister kan tilegne sig sprog på arbejdspladsen, og kan med 1 dag om 
ugen få fokus på læsning og skriftlig, sproglig korrekthed og udvidelse af ordforråd.



Danskundervisning som naturligt 
element i uddannelsesplanen

■ Danskundervisning skal prioriteres – sikre fokus på bredt og dybt ordforråd, sproglig 
korrekthed, læse og skrivekompetencer.

■ Danskundervisning skal være erhvervsrettet – både et organisatorisk og indholdsmæssigt 
samspil med virksomhederne. 

■ Danskundervisning som den røde tråd gennem hele IGU-forløbet: kontinuerlig tilegnelse og 
langsigtet perspektiv.

■ Mål: At medarbejderne kan begå sig sprogligt; ikke kun i forhold til sine arbejdsopgaver 
men også socialt. 


