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Resumé  
Projektets formål er at kvalificere de eksisterende muligheder i AMU med henblik på at sikre, at flere 
tosprogede kursister med utilstrækkelige arbejdsmarkedskvalifikationer eller danskkundskaber kan 
gennemføre et AMU-forløb. Det overordnede mål er at bidrage til at øge anvendelsen af IKV i AMU som afsæt 
for, at flere tosprogede deltager i AMU aktiviteter ved at udvikle og anvende sprogtest og screeninger sammen 
med faglig afklaring samt motiverende tiltag, der kan indgå i forbindelse med IKV og i VEU-centrenes 
opsøgende arbejde. 

Hensigten er at kvalificere IKV i AMU ved at inddrage sprogcentrenes kompetencer med undervisning og 
sproglig afklaring gennem et formaliseret samarbejde, for derved at sikre at flere tosprogede kursister med 
utilstrækkelige arbejdsmarkedskvalifikationer og danskkundskaber kan gennemføre en 
arbejdsmarkedsuddannelse. Det skal ske ved at målrette IKV som et tilbud til målgruppen af kortuddannede 
tosprogede og ved at skabe en fælles faglighed om anvendelsen af IKV mellem faglærere og de 
visitationsvejledere (sprogkonsulenter), der gennemfører sproglige test og faglige afklaringer med 
efterfølgende vurderinger. 

Gennem projektet udvikles materialer til brug ved IKV samt inspirations- og motivationsmateriale, der kan 
understøtte VEU-konsulenternes virksomhedsopsøgende arbejde med IKV og bidrage til at øge motivationen 
hos tosprogede både medarbejdere og ledige til at efterspørge AMU og andre VEU-tilbud. 

Projektet vil også skabe øget opmærksomhed på de muligheder der er for at tilrettelægge fagunderstøttende 
dansk og dansk for F/I 

i tilknytning til AMU og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for F/I ved at øge anvendelsen af dansk for F/I 
som forberedelse til ordinær AMU. 

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i rengøringsbranchen, der har mange tosprogede medarbejdere. 

Projektets primære målgruppe er faglærere, danskundervisere, VEU-konsulenter samt kursuschefer og 
administrative VEU-medarbejdere og kursussekretærer på partsinstitutionerne. En sekundær målgruppe er 
kortuddannede lønmodtagere og ledige med udenlandsk baggrund der mangler formelle 
arbejdsmarkedskvalifikationer og har utilstrækkelige almene, faglige eller dansksproglige forudsætninger. En 
anden sekundær målgruppe er private virksomheder og offentlige arbejdspladser, der beskæftiger tosprogede 
medarbejdere, de kommunale jobcentre, a-kasser og fagforeninger. 


