OPTAGELSE

Være mellem 18 og 30 år
Have lyst til at lære nyt og mod på at udfordre dine egne grænser
Gerne have afsluttet en STU
Have aftalt med din jobkonsulent eller UU-vejleder,
at det er denne uddannelse, du ønsker

Flex Uddannelsen er for unge med kognitivt handicap.
For at blive optaget på uddannelsen skal du:
•
•
•
•

Holdstart 12. august 2019.
Du er velkommen til informationsmøde om Flex Uddannelsen mandag
den 26. november kl. 15.30 – 16.30 på Glad Fondens kontor i FO-Byen,
Vester Allé 8A, 1. sal, lokale 208, 8000 Aarhus C.
Her kan du invitere andre med – dine forældre, din værge, din UU-vejleder
eller jobkonsulent. Tilmelding senest den 20. november på mail eller sms.
Se mailadresse og mobilnummer nedenfor.
Før du kan starte på Flex Uddannelsen, skal du til en optagelsessamtale.
For mere information se flexuddannelse.gladfonden.dk eller kontakt din
jobkonsulent eller uddannelseskoordinator lisbeth.nygaard@gladfonden.dk,
Tel:2184 0494

Uddannelserne gennemføres af Glad Fonden i perioden 2017 – 2022 inden for
rammerne af et projekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
Glad Fonden er en socialøkonomisk virksomhed med afdelinger i København,
Ringsted, Aabenraa og Esbjerg. Glad Fonden driver virksomhed indenfor medier,
teater, zoologisk have, køkken, service samt en fagskole.

Flex Uddannelsen

- alle kan noget

Flex Uddannelsen

– bygger bro til job

Ny 2-årig uddannelse
– noget for dig?
For unge i Aarhus

flex uddannelsen

UDDANNELSE TIL MEDARBEJDER INDEN
FOR SERVICEERHVERV
Sortiment og butiksindretning
Vareopfyldning og kvalitetssikring
Emballagehåndtering
Vareflow
Virksomhedskendskab og arbejdspladskultur

Detail – hvor du blandt andet lærer om:

•
•
•
•
•

Gastronomi
Bagning
Gæstebetjening
Opskrifter
Hygiejne og egenkontrol
Virksomhedskendskab og arbejdspladskultur

Køkken – hvor du blandt andet lærer om:

•
•
•
•
•
•
Igennem uddannelsen lærer du at:

• tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser
• samarbejde med kolleger
• lære nyt, når der er brug for det.

OM UDDANNELSEN

Det første år foregår undervisningen på en fast virksomhed 25 timer om ugen.

Du indgår på et hold med 6-7 andre unge, en faglærer og en vejleder.

Det andet år kommer du også i praktik på andre virksomheder.

Du lærer om faget ved at deltage i det daglige arbejde. Din faglærer er hele tiden
med på virksomheden, så undervisningen passer til dig.

Din vejleder hjælper med spørgsmål om transport, breve fra kommune, kontakt til
dit bosted m.v.

Ved uddannelsens afslutning er du til en bedømmelse med en censor, og du modtager
et kompetencebevis.

Introduktion til branchen og valg af de
områder, du vil fokusere på

År 1: Introduktion til branchen
og undervisning

Perioder med undervisning på den
virksomhed, hvor uddannelsen foregår

Perioder med praktikker på andre
virksomheder, hvor der er jobmuligheder

År 2: Praktik, undervisning
og afklaring

Målet er, at du umiddelbart efter uddannelsen kommer videre i job - typisk fleksjob.

Undervisning med fast faglærer gennem
deltagelse i praksis 4 dage per uge

Teoriundervisning på hold 5 timer per uge Det sidste halve år fokus på afklaring
til job

