OBU
Gratis tilbud til borgere med ordblindhed

… introduktionsforløb til almen uddannelse

Ordblindeundervisning (OBU) på VUC Djursland
Målgruppe
 Unge og voksne ordblinde med svage faglige kompetencer inden for almene fag.

Formål
 Løfte kursistens almene kompetenceniveau inden for fagene dansk, engelsk, matematik,
samfundsfag og brug af it.
 Motivere og give lyst til uddannelse for de kursister, der står usikkert og fremmed over for
undervisning.

Indhold
 Individuelle undervisningsplaner inden for de almene fag – dansk, matematik, engelsk, samfundsfag
og it.
 Relevant og vedkommende undervisning.
 Personlige samtaler med lærer og vejleder omkring muligheder efter endt undervisningsforløb.

Tilrettelæggelse
 Små hold på 3-6 deltagere.
 Dag- og aftenhold.
 3-30 lektioner pr. uge alt efter behov og ønske for den enkelte.
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Muligheder for hold:
1. Ordblindeskolen, der er tilrettelagt som fuldtidsundervisning 5 dage om ugen fra
kl. 9.10-14.05. Der er hold i hhv. Grenaa og Hornslet.
Min. 3 og maks. 6 kursister.
2. 2 dages forløb, hvor kursisten går på et hold hver mandag og tirsdag fra kl. 9.1014.05. Holdet er til borgere, der er i praktik, flexjob el.lign. Der er hold i hhv.
Grenaa og Hornslet. Min. 3 og maks. 6 kursister.
3. Små hold hen over ugen, hvor kursister fx kan følge et dansk-hold tre timer hver
mandag og med tiden endnu et hold en anden dag med fx engelsk eller
matematik. Holdene kan køre både dag og aften. Holdene tilrettelægges efter
behov og kan oprettes løbende gennem året. Der er hold i Grenaa, Hornslet og
Ebeltoft samt eksternt på virksomheder og andre skoler. Min. 3 og maks. 6
kursister.
4. Individuel undervisning i op til 10 timer. Bruges ved kursister, der har særlige
behov såsom at blive fortrolig med at modtage undervisning.



Varighed aftales individuelt. Nogle kursister går her hele året og andre er tilknyttet kortere tid.

Økonomi
 Gratis for borger såvel som kommune.
Start


Test


Løbende optag.

VUC kommer gerne ud til borgeren i kommunens lokaler og tester for ordblindhed, men er også
klar til at modtage borgeren i VUC’s lokaler, når det passer den enkelte.

Tilmelding:
 VUC studievejledning: 8758 3300.
 Ring hverdage mellem kl. 10-12 og aftal nærmere.
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