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- Brancherettet fagdansk

- Når sproget er en hindring - så vælger du AMU-Fyn’s basis 1 og/ fagrettet dansk

Kursusnr.:

40137 + 45572

Sted:

AMU-Fyn
C. F. Tietgens
Boulevard 27
5200 Odense SØ

Når sproget er en
hindring
På AMU-Fyn samler vi på succesoplevelser for vore mange glade
og tilfredse kursister. Vi hjælper
vores kursister til et bedre og
mere fagrettet dansk, så de står
stærkere og kan gøre en forskel
på det danske arbejdsmarked.
Hos AMU-Fyn har vi nogle af de
mest erfarne, kreative og humørfyldte ildsjæle som under
visere.
De har flotte resultater bag sig
og har undervist folk fra stort set
hele verden.
Holdnr.
Informationsmøde
Undervisningsperiode

Vi tilbyder alle former for forløb:
• Dansk/rengøring med både
teori og praksis
• Dansk/køkken med både teori og praksis
• Dansk/lager med både teori,
virksomhedsbesøg og mulighed for truckførerbevis.
• Dansk/bygge & anlæg med
både teori og virksomhedsbesøg. Mulighed for svejsecertifikat.
• Dansk/gartneri med både teori og virksomhedsbesøg.
Forløbets varighed er fra 4 til 12
uger - undervisning alle hverdage
fra kl.08.00 til kl.15.24.
Vi glæder os til at tage imod dig.
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Løbende optag
07.01.-15.02.19

28.01.19
04.02.-15.03.19

Holdnr.
Informationsmøde
Undervisningsperiode
Holdnr.
Informationsmøde
Undervisningsperiode
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11.02.19
25.02.-15.03.19

11.03.19
25.03.-08.05.19

5
06.05.19
20.05.-03.07.19

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

For yderligere
information
Uddannelseskonsulent
Karin Kjerside Sørensen
22 10 41 11
kks@amu-fyn.dk
Se mere på www.amu-fyn.dk.

