Forstå

Denne planche er din quick-guide til hverdagens arbejde på TKC.
Den er lavet som et internt værktøj til vidensdeling og forståelse.

Hvad gemmer sig bag forkortelserne?
I oversigten herunder kan du se hvad områderne dækker over og hvem
der er i målgruppen?

Kurser+

Den frie kursustype med frie rammer og vilkår. Vi
kan frit sammensætte forløb, i emner vi selv mener
er relevante for markedet. Her er vi ikke underlagt
bekendtgørelser eller andre former for regulering.
Kurserne er mere luksuriøse end AMU, men koster
også mere, og her er ingen løntabsrefusion (VEU)
for arbejdsgiverne.

AMU

Arbejdsmarkedsuddannelserne er et stærkt tilbud
med et ufortjent blakket ry. AMU er kernen i det
efteruddannelse vi laver, og er indholdsmæssigt stort
set identisk med Kurser+. Rammerne er anderledes
idet vi kun må udbyde kurserne inden for de
områder vi er tildelt - kaldet FKB’er ( Fælles kompetence Beskrivelser). Der er også regler til omfanget
på kurserne, og hvordan vi skruer dem sammen. Fordelen er, at kurserne er billige gennem den fælleskasse, vi alle betaler over lønnen. Arbejdsgiveren kan få
løntabsrefusion, såfremt kursisten er ufaglært eller
faglært i beskæftigelse. Ledige kan få kurserne betalt
gennem jobcentrene. Alle kan gå på
kurserne, dog betaler man en anden pris hvis man
ikke er i AMU-målgruppen.
Kurserne er på et stærkt fagligt niveau, og kan
udbydes til mange forskellige mennesker.

IDV

Står for indtægtsdækket virksomhed, og dækker ca.
60% af omsætningen på kursusområdet i Tietgen.
IDV er de særligt tilrettelagte forløb for en virksomhed, som ønsker at uddanne en gruppe medarbejdere
i evt. egne omgivelser. IDV kan både være
sammensat som AMU eller Kurser+ tilbud.

Udarbejdet af kommunikation og marketing marts 2019

Start her

TKC består i grove træk af fire områder, der på forskellige vis overlapper hinanden.
Men for den hurtige forståelses skyld er de her opdelt i fire områder.

Kurserne
Kurser+
AMU
IDV

FVU

Forberedende voksenundervisning i læsning, matematik, It og engelsk. Kursisterne kommer overvejende udefra, men det øvrige TKC henviser også løbende
kursister, som har problemer med de mere basale
niveauer, til FVU.
Før man kan modtage undervisning skal man igennem en screening for at se, om man er i målgruppen
for FVU. Alle i målgruppen har ret til et gratis tilbud
i dansk og matematik, mens engelsk og it alene udbydes til folk i arbejde.
Mange på de faste FVU-hold er tosprogede eller
unge og voksne, der har haft faglige udfordringer i
grundskolen. FVU indgår også som et fast tilbud til
virksomheder, der kan søge om løntabsrefusion, når
medarbejdere deltager i tilbuddet (SVU).

OBU

Ordblindeundervisning tager udgangspunkt i at gøre
hverdagen nemmere for unge og voksne ordblinde.
I undervisningen fokuseres der på hjælpemidler og
værktøjer, der gør det lettere for ordblinde at
gennemføre et studie eller passe et arbejde. Ligesom
FVU er OBU gratis og indgår som et fast tilbud til
virksomheder, der kan søge om løntabsrefusion, når
medarbejdere deltager i tilbuddet (SVU).
Undervisningen foregår i Ejlskovsgade.

GSK

Tilbudene

Vi tilbyder løbende gymnasial supplering på TKC.
Det er et tilbud til studenter, der mangler niveauer
til de videregående læsning. Vi tilbyder GSK i fagene
matematik (ABC), tysk (B) eller
virksomhedsøkonomi (B).

FVU
OBU
GSK

Indsatserne

AspIT
Klar til start
Uddannelsesbroen

AspIT

AspIT er en 3-årig særlig erhvervsrettet
IT-uddannelse til unge og voksne med diagnose
indenfor autismespektret eller lignende. De fleste
elever ansættes i fleksjob ved forløbets gennemførsel. Den enkelte elev bevilliges AspIT af kommunen.
Undervisningen foregår på 2.sal i indgang B på
Ejlskovsgade og i Næstved.

Klar til start

En særlig tilrettelagt uddannelse til for unge og
voksne med diagnose indenfor autismespektret eller
lignede. Det foregår i tæt samarbejde med en række
store danske virksomheder, der garanterer fastansættelse, bl.a. COOP og især Fakta og Kvickly. Al
undervisning og praktisk træning foregår i udvalgte
træningsbutikker eller -afdelinger med vores specialpædagogiske medarbejdere. Den enkelte kursist
bevilliges uddannelsen af kommunen.

Projekterne

GVK
Veteranindsatsen
Starforce m.fl.

Projekterne på Tietgen

TKC er involveret i en række projekter, der fokuserer på at fremme kompetencer i ehvervslivet og
i samfundet. På nuværende tidspunkt modtager vi
primært midler fra EU’s Socialfond, ERASMUS+,
Interreg samt Uddannelses- og Forskningsministeriet
til at medfinansiere projekterne.
I øjeblikket (primo 2019) har vi følgende projekter
ComPress
Globale VækstKompetencer
Grib Fremtiden
KompetenceVækst
Starforce
Veteranindsatsen
Virksomhedsporten

Uddannelsesbroen

Uddannelsesbroen er et forløb for unge på kontanthjælp mellem 18-30 år, der vil i gang
med en uddannelse, men som ikke er sikre på, hvad
det skal være. Her kan man få undervisning i dansk
og matematik samt komme til adgangsgivende
prøver, deltage i uddannelsespraktik og/eller virksomhedspraktik. Der er også mulighed for at få en
mentor tilknyttet. Indsatsen har til huse i indgang K
på 1. salen ved Tietgen Business.

Overnatning på Rugårdsvej

Rugårdsvej 286 har overnatningsmuligheder, som især bruges på Tietgen Business
hovedforløb (Coop Trainees og Boghandleruddannelsen).
Værrelserne står tomme i perioder, og i disse perioder tilbydes de til markedet
for primært virksomheder, der ønsker at afholde døgnmøder, konferencer eller
lignende. De tilbydes dog reelt til alle, f.eks. i forbindelse med store events på Fyn
(koncerter, konferencer, festivaler, idrætsbegivenheder) gøres der en indsats for
at få Rugårdsvej på radaren. Vi er dog ikke sat i verden for at drive hotel, hvilket
markedsføringsindsatsen afspejler.

