
Mærsk Nielsen HR

Styrket læse-, skrive- og regneindsats 
målrettet chauffører
- ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder 
inden for bus- og godstransport

AMU-dialogmøde 1. juni 2010

Lizzie Mærsk Nielsen

Lene Wendelboe Johannsen



Mærsk Nielsen HR

Baggrund for analysen

Større og bredere kompetencekrav til 
chaufførerne
Mange formelle krav om certifikater og andre 
beviser for deltagelse i kompetenceudvikling –
EU-direktiver
Ny standarder, fx vedrørende lastsikring og 
dyretransport
Mange chauffører har kun meget kort 
skolebaggrund, og det betyder et stort pres i 
forhold til kompetencekravene
Ønske om at finde metoder til at styrke 
samarbejdet mellem skoler og virksomheder 
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Metoder

Der er gennemført interview med skoler og 
virksomheder om deres praksis i forhold                
til kursister/medarbejdere med                          
læse-, skrive og regnevanskeligheder

12 interview med AMU-udbydere og VUC
10 interview med virksomheder

Der er desuden indhentet informationer fra 
projekter, hvor skoler og virksomheder i fællesskab 
har sat fokus på temaet
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Arbejdsopgaver, 
der kræver læsekompetencer

Læsning anvendes f.eks., når medarbejderne skal:
Anvende ny informationsteknologi
Læse dagsplan for ruter og tidsplaner 
Læse og forstå køre- og hviletidsbestemmelser
Læse og forstå vejledninger, regler og håndbøger
Orientere sig i arbejdsmiljøregler
Læse og forstå færdselsloven samt andre gældende 
bestemmelser på transportområdet
Læse og forstå informationer om farligt gods
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Arbejdsopgaver, 
der kræver skrivekompetencer

Skrivning anvendes f.eks., når medarbejderne skal:
Udfylde køreskiver 
Anvende GPS, computere og andre former for 
informationsteknologi
Udfylde skadesanmeldelser
Kommunikere skriftligt med kunderne eller 
kørselsledere
Udfylde kørselsrapporter
Udfærdige bilag til regninger
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Arbejdsopgaver, 
der kræver regnekompetencer

Regning anvendes f.eks., når medarbejderne skal:
Udføre overslagregning for at vurdere, om en 
udregnet billetpris er korrekt
Udfærdige regnskab over solgte billetter
Vægtberegne ved påfyldning af brændstof 
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Samarbejde og dialog med jobcentre

Ledige uddannes inden for transportområdet
(chaufføruddannelse)
… Men mange der ikke består pga. manglende 
basale færdigheder
Giver længere uddannelsesforløb – eller ingen 
uddannelse
Fordel at starte dialog inden uddannelsesforløb

Ved usikkerhed: jobcenter kontakter skole 
vedr. vurdering af basale færdigheder i 
dansk og regning/matematik
Tages højde for det i undervisningen
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Samarbejde og dialog med 
virksomhederne

Besøg i virksomheden
Informationsmøde i virksomheden
Fyraftensmøde for flere virksomheder
Inddragelse af virksomhedens 
tillidsrepræsentanter

De kan bidrage til at bære ideen om læse-, 
skrive- eller regneundervisning igennem

Pas på, at de ikke kommer til at overtage 
skolens rolle med at informere detaljeret
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Partnerskabsaftale/ 
Langsigtet 
strategisk 
samarbejde

Konsulentbesøg 
i virksomheden

Infomøde for medarbejdere 
på arbejdspladsen

Fyraftensmøde 
for flere

arbejdspladser 
hos AMU‐udbyder

Deltagelse i møde 
arrangeret

af de faglige 
organisationer

Åben rådgivning/vejledning 
på arbejdsplads (bod)

Deltagelse i 
netværksmøder

Eksempler på tilgange til samarbejde mellem 
AMU-udbydere og arbejdspladser
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Forvaltnings‐ og 
institutionsledere

Skole‐ og afdelingsledere

Aktører i dialogen mellem 
uddannelsessted og arbejdsplads

Uddannelsessted Arbejdsplads

AMU‐udbyder
‐ Faglærere
‐ Konsulenter
‐ FVU‐lærer

Fagforening og 
andre aktørerFVU‐udbyder

‐ FVU‐lærere
‐ Ordblindelærere
‐ Uddannelses‐
konsulenter

Ledelse

Tillids‐
repræsentanter

Medarbejdere
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Vær opmærksom på

At det på nogle arbejdspladser er et tabu at 
have læse-, skrive- eller regnevanskeligheder
At det er vigtig at medbringe 
informationsmaterialer ved besøg
At virksomheden kan udnævne nøglepersoner, 
der kan fungere som uddannelsesambassadører
At skolen kan tilbyde virksomheden et kursus, 
der ’klæder’ nøglepersoner på til at informere og 
motivere til udvikling af læse-, skrive- og 
regnefærdigheder
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Hvordan finder medarbejderne 
motivationen?

Tilskyndelse fra ledelsen
Tilskyndelse fra tillidsrepræsentanter
Tilskyndelse fra faglige organisationer
Et blidt puf fra konen
Når de ser, at det hjælper at deltage i 
undervisning
Når de får hjælpemidlet stillet til rådighed 

Husk: Motivation smitter!
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Gevinster for medarbejderne 
og for virksomhederne

Færre fejl
Højere kundetilfredshed
Højere kvalitet i løsning af arbejdsopgaverne
Tidsbesparende
Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
Større arbejdsglæde og –tilfredshed
Øget selvværd, når det bliver lettere at løse 
arbejdsopgaverne
Større motivation til – og udbytte af – at 
deltage i faglig efteruddannelse
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Afdækning af kompetencer

Vurdering af basale færdigheder i dansk
- f.eks. Vejledende Læsetest for Voksne

Vurdering af basale færdigheder i matematik
- f.eks. Vejledende Matematiktest for Voksne



Fase 1:
Information

Fase 2:
Tilmelding

Fase 3:
Vejledende læsetest for voksne

Fase 4:
Vurdering

Fase 5:
Vejledningssamtale

På arbejdspladsen:
- Via partnerskabsaftaler
- Via dialog med ledelse og tillidsrepræsentanter
- Via dialog med faglige organisationer og        

tillidsrepræsentanter
- Ved anden kursusaktivitet

På AMU-kursus (eller  på IKV-forløb)
- Hjemmeside
- Kursuskatalog
- Ved indkaldelse til kursus
- Ved kursusstart – læreren informerer

- Kollektivt fra arbejdsplads
- Før kursus
- Ved kursusstart
- I forbindelse med IKV

- Kan foregå på arbejdspladsen eller på skolen
- Løsning af testopgaver på pc eller papir
- Varer ca. 30 min.

- Læreren vurderer resultatet
- Indkalder til vejledningssamtale
- Formidler relevante oplysninger til kollegaer

- Kan foregå på arbejdspladsen
- Kan foregå i forbindelse med AMU-kursus
- Kan foregå som del af den afsluttende samtale 

ved IKV i AMU

Fasemodel for 
vurdering af læsefærdigheder
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Hvem gør hvad ved vurdering af læsefærdigheder?

AMU-underviseren informerer deltagerne om muligheden 
for vurdering. 

En kollega – f.eks. FVU-lærer, timelærer, administrativ 
kollega – gennemfører vurderingen og giver deltagerne 
vejledning om resultatet.

AMU-underviseren informerer deltagerne om muligheden 
for vurdering. 

Underviseren gennemfører også vurderingen og giver 
deltagerne vejledning om resultatet.

Model 1. AMU-underviser står for opgaven

Model 2. AMU-underviser samarbejder med en kollega

AMU-underviseren informerer deltagerne om muligheden 
for vurdering. 

En ekstern FVU-lærer gennemfører vurderingen og 
vejleder om resultatet.

Model 3. AMU-underviser samarbejder med ekstern FVU-udbyder
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Kvalificering af AMU-lærere

Viden om vurderingsmetoder i forhold til læse- og 
skrivefærdigheder
Viden om den vejledningssamtale, der skal 
gennemføres med deltageren
Viden om relevante undervisningstilbud
Viden om muligheder for støtte i forbindelse med 
deltagelse i AMU, f.eks. ord- og regneværksted
Viden om tekniske hjælpemidler til læsning og 
skrivning
Didaktiske og pædagogiske opmærksomhedspunkter
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Undervisningsmuligheder

Forberedende Voksenundervisning
Herunder kombinerede AMU-FVU-forløb

Ordblindeundervisning
Sprogundervisning i dansk

AMU-kurset ’Faglig læsning og skrivning’
Kan også kombineres med andre AMU-mål

Almen voksenuddannelse, HF i dansk, kursus i 
øget læsehastighed etc.

Ord- og regneværksted
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Tekniske hjælpemidler

Adgangforalle.dk er et gratis program, der gør 
det muligt at få læst en tekst på en computer 
højt.
Det er www.adgangforalle.dk, der oplæser denne 
tekst.
Det kræver adgang til Internettet at få læst en 
tekst højt.
CD-ORD er et læse- og skriveværktøj, der enten 
kan købes eller lejes. Hvis man har svært ved at 
skrive, hjælper CD-ORD med at foreslå nogle ord, 
der passer ind i sammenhængen
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Dictus
Dictus er det første danske program, der giver dig 
mulighed for at skrive breve og e-mails bare ved at 
tale til computeren. 

Det kræver lidt øvelser af tale roligt med korrekt og 
tydelig udtale. Men herefter skrives teksten ved 
hjælp af talegenkendelse. 

For mange er det en kærkommen mulighed for at 
skrive flere – og længere – dokumenter eller        
e-mails. Og så går det stærkt, fordi de fleste af os 
taler hurtigere, end vi skriver. 
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AMU Hjælpemiddelservice

Hjælper AMU-udbyderne med at afdække 
AMU-deltagernes behov for hjælpemidler 
Stiller hjælpemidler til rådighed for AMU-
deltagere, der har læse- og skrivevanskeligheder, 
f.eks. en it-rygsæk med en computer med læse-
og skriveprogrammer
Leverer og opstiller udstyret og hjælpemidlerne
Instruerer AMU-deltageren i brugen af 
hjælpemidlerne
Kontaktes på tlf. 43 99 33 32
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Spørgsmål?


