A2B

Mere end danskuddannelse

Velkommen til Danskuddannelse
hos A2B

Vi glæder os til at byde dig velkommen på A2Bs
sprogcenter, hvor vi vil undervise dig i dansk,
lære dig mere om det danske samfund og
hjælpe dig tættere på at få et job i Danmark.
A2B tilbyder danskuddannelsen med fokus på
job.

Danskuddannelsen

Vi tager udgangspunkt i dit niveau, og vi vil
undervise dig i at tale, læse og skrive dansk.
Som en del af undervisningen vil vi besøge
virksomheder, og du vil lære om den danske
kultur og det danske arbejdsmarked.
Undervisningen vil handle meget om, hvad
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der skal til for at få et arbejde i Danmark. Og
formålet er, at du kommer tættere på et job eller
en uddannelse. Du skal afhængig af niveau gå
på danskuddannelse 1, 2 eller 3.
Danskuddannelse 1 og 2 består af seks moduler
og danskuddannelse 3 består af fem moduler.

Digital læring

Når du begynder hos A2B får du adgang til
vores digitale læringsplatform, A2B Portalen.
A2B Portalen indeholder masser af undervisningsmateriale bl.a. videoklip, lydfiler på flere
sprog og opgaver. Du får samtidig adgang til en
jobdatabase.

Danskuddannelse - fokus på job

På danskuddannelsen får du også viden om job
i Danmark.
En del af undervisningen handler om, at du lærer
at skrive et CV og lærer sprog, som kan bruges
på job.

Sådan er danskuddannelsen bygget op
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Undervisningstider
Dagundervisning:
Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.45.
Aftenundervisningen:
Mandag og onsdag kl. 17.00 - 20.15.
På første mødedag vil du få dit præcise
mødetidspunkt.

Mødepligt

Vi gør opmærksom på, at der er mødepligt til
danskuddannelse.
Er du syg, skal du ringe på telefon
27 61 16 66 mellem kl. 8.00 og 8.30.
Deltager du i aftenundervisningen, skal du ringe
inden kl. 16.00.

Hvem er A2B?

A2B opkvalificerer ledige og matcher dem med et konkret job eller uddannelse. På vores
danskuddannelse for voksne flygtninge og indvandrere anvender vi et beskæftigelsesrettet
perspektiv, fordi vi ved, at arbejde er den mest effektive vej til at blive en del af det danske
samfund.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.a2b.dk.

Kontakt os
Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte vores hovedkontor i Aarhus på
telefon 70 26 61 00.

A2B er en del af AS3, som er en nordisk koncern, der støtter virksomheder og
mennesker gennem forandringer. Læs mere på www.a2b.dk.

