Introduktionskursus for IGUelevværter
___________________________________________________________________________

Kære kommune
Foreningen Nydansker udbyder nu et 3-timers introduktionskursus for IGU-elevværter,
som I kan booke på vegne af jeres lokale IGU-arbejdspladser og dermed give virksomhederne vigtige redskaber til at modtage IGU-elever.
Kurset er udviklet på opfordring fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og har til formål at klæde IGU-elevværter på til at tage godt imod IGU-elever
og understøtte et godt forløb.
KURSETS INDHOLD
Kurset tilrettelægges som en blanding af oplæg, øvelser og diskussioner og tager udgangspunkt i Foreningen Nydanskers mangeårige erfaring med målgruppen for IGU,
samarbejde med arbejdspladser samt undervisning i interkulturel kommunikation og arbejdspladskultur.
Deltagerne vil blive klædt på til at agere værter for IGU-elever gennem behandling af
følgende temaer:


Baggrund og rammer for IGU-aftalen



Forventninger til IGU-forløbet – både elevens og virksomhedens – samt afstemning
heraf



God modtagelse og planlægning af forløbet



IGU-elevværtens rolle og opgaver



Hjælp til sproghjælp



Dansk kultur og arbejdspladskultur

Kurset er både relevant for medarbejdere, som allerede har varetaget rollen som IGUelevvært og medarbejdere, som står for at skulle modtage en IGU-elev. Under kurset
inddrages deltagernes konkrete oplevelser, når vi diskuterer dilemmaer og udfordringer
ved IGU-forløb. Kurset er således en oplagt mulighed for deltagerne for at møde og
sparre med andre virksomheders IGU-elevværter.
På kurset arbejder vi med forskellige redskaber til at understøtte en god hverdag, bl.a.

en tjekliste til elevværter, en pjece til sproghjælp og en pjece om kultur på arbejdspladsen.
PRIS
Det er muligt at vælge mellem to kursusmodeller:


Fuldt betalt kursus, 12-20 deltagere. Pris i alt: 20.000 kr. ekskl. moms*
Her køber I et helt kursus og udbyder det gratis til lokale IGU-arbejdspladser.



Deltagerbetalt kursus, 12-20 deltagere. Pris pr. deltager: 1.695 kr. ekskl. moms*
Her bestiller I et kursus, men lader deltagerne betale et deltagergebyr direkte til
Foreningen Nydansker. Et valg af denne kursusmodel indebærer, at I fremsender
en liste over de lokale virksomheder, som I ønsker skal modtage kursusinvitation.

*Hertil kommer transporttid og -omkostninger for Foreningen Nydansker. Det forudsættes endvidere, at kommunen lægger lokaler til kurset og sørger for forplejning.
Det er også muligt at aftale en model, hvor kommunen betaler en del af prisen og samtidig opkræver et reduceret deltagergebyr.
For at deltagerne får mest mulig udbytte af kurset, anbefales der altid et minimum antal
deltagere på 12 personer.
KURSUSBOOKING
Er I interesserede i at booke et IGU-værtskursus eller ønsker I at høre nærmere om kurset, så er I velkomne til at kontakte Sofie Havn Jensen via mail til shp@foreningen-nydansker.dk.

Med venlig hilsen
Torben Møller-Hansen
Direktør i Foreningen Nydansker
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