
Stor tilfredshed med læse- og regnekurser 

på jobrotationsprojekt 

Et nyligt afsluttet samarbejde mellem Jobcenteret i Roskilde, det lokale beskæftigel-

sesråd, vaskeri- og linnedudlejningsfirmaet Berendsen, 3F, UCR og VUC Roskilde om 

et jobrotationsprojekt - den såkaldte Roskilde-model - med bl.a. læse-, stave- og 

regnekurser blev en stor succes. 

- Det var kanongodt, siger Anne Jensen, der som 

arbejdsledig kom til at gå på Elise Wengs FVU- 

hold på VUC Roskilde.  - Det var et 6 ugers kur-

sus, hvor vi lærte en masse.  Når man starter 

bliver man testet, og man fandt ud af, at jeg var 

ordblind. Det havde jeg nu på fornemmelsen i 

forvejen. Alligevel endte det med, at jeg gik til 

eksamen på trin 2. Jeg har også tilmeldt mig 

ordblindeundervisning, som starter til august. 

Jeg synes, at når man er ledig, kan man lige så 

godt melde sig til kurset - jeg fik i hvert fald me-

get ud af det. 

Elise Weng, FVU-lærer på VUC Roskilde, fortæller at FVU (Forberedende Voksen Undervisning) er 

en stor pædagogisk udfordring.   

- Der var en meget stor spredning på holdene, men det blev taget med godt humør, hvor man for-

søgte at motivere hinanden. Vi brugte meget forskelligt materiale på holdene, lige fra øvelser for 

ordblinde op til udfordrende avisartikler og grammatiske øvelser. Også hjemmesider til sproglig 

indlæring blev inddraget i undervisningen. Det kræver, at man er lidt af en blæksprutte. 

- Jeg har haft stor nytte af mit FVU-ordblindeuddannelse, og mine 10 års erfaring som indvandrer-

lærer. Der var et godt samarbejde mellem de etniske danskere og de tosprogede - de etniske dan-

skere var både gode til at hjælpe og samtidig stille krav til de tosprogede.  Det resulterede senere i 

private netværk, hvor også de tosprogede tog initiativer. Det var med til at styrke deres sproglige 

kompetencer. 

- De ordblinde havde desuden mulighed for at gå til ordblindeundervisning, og der har gensidigt 

været et godt samarbejde med ordblindelærerne. 



- Der er flere der ønsker at fortsætte FVU-undervisningen - også af de stærke kursister - og flere 

ønsker også at gå til engelsk på VUC Roskilde, da de følte sig rigtig godt tilpas på skolen. 

Der blev undervist i FVU i både dansk og matematik. Også FVU-matematik var en stor succes, viste 

den efterfølgende evaluering. 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i øvrigt i sin rapport "AMU som springbræt til videre ud-

dannelse"  fremhævet 3 tiltag i jobrotationsprojekter, der kan have en positiv betydning for kort-

uddannedes fortsatte uddannelse, nemlig: samarbejde mellem aktørerne, det sociale element 

samt det at man følger den enkelte deltager. Alle 3 kriterier synes at være opfyldt i Roskilde-

modellen. 


