FVU-digitalundervisere til AOF Center Storkøbenhavn
Brænder du for undervisning af unge og voksne? Og vil du gerne arbejde i en spændende
organisation i vækst? Så er du måske vores nye kollega.
Vi søger flere engagerede og dygtige undervisere til test og undervisning indenfor Forberedende
Voksenundervisning, FVU-digital.
Som underviser bliver du en del af et stærk team, hvor du sammen med erfarne kolleger, får
mulighed for at skabe de bedste rammer for læring og faglig udvikling for vores mange kursister.
Målgruppen for vores FVU-digital undervisning er unge, uddannelsessøgende, ledige eller
medarbejdere i virksomheder, som mangler eller har få it-færdigheder og ofte også har læse- og
stavevanskeligheder.
Undervisningen i FVU-digital har til formål at styrke deltagernes muligheder for at udvikle og
opnå rutine og sikker brug af basale digitale færdigheder med henblik på at kunne betjene sig af
digitale løsninger som nyttige værktøjer samt at give deltagerne mod på at tilegne sig nye
digitale færdigheder. Faget FVU-digital er målrettet deltagere, som har behov for at styrke
deres basale færdigheder i digital opgaveløsning i forhold til arbejdsmarkedet. Faget har således
et praksisnært fokus.
Dine arbejdsopgaver:
•
•
•

•

•

Du kommer til at lave individuel testning, analyse og vurdering med henblik på at
konstatere om borgeren er i målgruppen og vil få gavn af FVU-digital undervisning
Du får ansvaret for tilrettelæggelse af din undervisning
Du får ansvaret for, at dine kursister får en indføring i grundlæggende digitale værktøjer i
kommunikationen og håndteringen af data, informationssøgning, organisering,
strukturering og håndtering af data med et praksisnært fokus
Du får ansvaret for at sikre, at dine kursister får en grundlæggende forståelse og viden
om, hvordan man bruger it-hjælpemidler og andre programmer i kontorpakken, bruger
onlineplatforme som f.eks. Teams samt at give kursisterne forståelse for it-sikkerhed,
privatliv og persondata
Du får ansvaret for at lave udarbejdelse af individuelle handleplaner, opfølgningssamtaler
og individuel vejledning af dine kursister med henblik på at motivere og udfordre dem

Din profil:
•

•

Du er uddannet underviser eller har andre relevante kvalifikationer og erfaringer, eller er i
gang med en relevant uddannelse. Hvis du ikke har bestået FVU-digital fagmodulerne,
skal du have undervisningskompetence i form af faglig og pædagogisk kompetence i fag
med digitalt indhold samt have viden om voksenlæring og -didaktik
Du sætter både faglighed og pædagogisk læringsmiljø højt i en varierende hverdag med
undervisning, som kan foregå på forskellige adresser men også virtuelt

•

•
•
•

Du brænder for arbejdet med en mangfoldig kursisttype, som spænder fra borgere på
begynderniveau i et boligsocialt område til kursister på virksomheder med et kort og
stramt styret forløb
Du kan arbejde selvstændigt og kan skabe et godt og trygt læringsmiljø for vores
kursister, der kommer til os med meget forskellig baggrund og ønsker til deres læring
Du har gerne erfaring med undervisning i evidensbaserede strategier samt udarbejdelse
af individuelle handleplaner
Du har evnen til at motivere og udfordre unge og voksne til at blive bedre til it og har lyst
til at videreudvikle et godt læringsmiljø

FVU-digital har tidligere kun kunne tilbydes til medarbejdere i virksomheder. I forbindelse med
en lovændring fra juni 2020, vil vi fra 1. september, også kunne tilbyde faget til ledige. Derfor
findes der på nuværende tidspunkt, kun en læreplan der omfatter medarbejdere i virksomheder.
Det forventes, at Undervisningsministeriet offentliggør den nye lærerplan i midten af august
2020. Du kan se den eksisterende læreplan for faget her:
file:///C:/Users/Anne%20Lise/Downloads/190107-Undervisningsvejledning-til-FVU-Digital-versiondecember-2018.pdf
Vi tilbyder
Du bliver en del af et stærkt team på 20 undervisere. Du får en arbejdsplads med varierende
arbejdsopgaver og høj grad af fleksibilitet og indflydelse på hvordan opgaverne løses - i et tæt
samarbejde med det nære underviserteam og ledelsen.
Om stillingerne og ansøgningsproces
Stillingerne er som fastansatte på 20 – 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. september 2020.
Kan du matche ovenstående profil, så send en skriftlig ansøgning med CV til afdelingsleder
Monica Brædder Kamper på e-mail mobr@csk.aof.dk senest 3. august 2020 kl. 12.00.
Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Monica Brædder Kamper på mail:
mobr@csk.aof.dk.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende FOAS-overenskomst på FOAS almene område.
Om AOF Center Storkøbenhavn
AOF Center Storkøbenhavn er en oplysnings- og kursusvirksomhed med hovedaktiviteter inden
for Forberedende Voksenundervisning, Ordblindeundervisning, aftenskole og kulturelle
aktiviteter. AOF Center Storkøbenhavn dækker kommunerne Gentofte, Gladsaxe, LyngbyTaarbæk, Frederiksberg, København, Tårnby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Glostrup,
Brøndby, Ballerup, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj.

