Succesfuld overgang fra
uddannelse til job

Titel: OLSO HELSFYR-MODEL
Ressourcetype: Program
Land: Norge
Sprog: Dansk

Oslo voksenoplæring Helsfyr har haft stor succes med at uddanne nytilkomne til
at blive pædagoger, kokke og sundhedspersonale. Modellen kombinerer
sprogundervisningen med branchespecifikke kurser og et praktikforløb i løbet af
det første år på uddannelsen. Uddannelsen varer 4 år, og niveauet for
praktikforløbene stiger samtidig med at uddannelsen skrider frem. Indsatsen er
udført i samarbejde med NAV (Den norske arbejds- og velfærdsadministration)
og diverse relevante brancheforeninger.

Web link: https://helsfyr.oslovo.no/

Titel: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

I Danmark har vi i øjeblikket mangel på arbejdskræft indenfor sundhedssektoren,
og der er derfor jobgaranti efter endt uddannelse inden for denne sektor. De
danske SOSU-uddannelser, har dog ret høje adgangskrav. I dansk kontekst, er en
af de størster udfordring, i transitionen fra arbejdsløs til beskæftiget, derfor
fokuseret på adgang til uddannelse og fastholdelse i uddannelsessystemet.
De Danske SOSU-skoler har haft succes med at udbyde et udvidet grundforløb,
der i tillæg til social- og sundheds undervisning, også tilbyder kurser med fokus
på dansk sprog og kultur.
Det grundforløb plejede at være 60 uger, men er blevet forkortet af politiske
grunde. Kurset er nu mere fokuseret på træningen i de egentlige optagelses til
SOSU uddannelsen, hvilket betyder at de kommende studerende, skal leve op til
alle niveaukrav i både dansk og engelsk.
Video: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Titel: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

UC PLUS er et dansk uddannelsescenter, der både tilbyder danske sprogkurser
og uddannelse inden for transport sektoren. I samarbejde med danske
busselvskaber, tilbyder UC PLUS flygtninge og familiesammenførte på IGU
uddannelser en buschauffør uddannelse på to år. Uddannelsen indebærer både
køretimer til buskørekort og lønnet praktik hos busselvskabet.
Der er typisk gode muligheder for at dem der har deltaget i kurset, bliver ansat
under almindelige vilkår efter end uddannelsesforløb.

Web link: https://ucplus.dk/igu-bus/
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