#DIT VALG

#TAG ansvar

#din fremtid

Hvor er jeg?
Sammen med en kontaktlærer skal du udarbejde et
CV der forklarer hvad du har prøvet I dit liv frem til nu.

Jeg tager et valg?
Efter dit basisforløb vil du have fået indsigt i forskellige fag og her ud fra være i stand til at vælge hvad du
skal arbejde videre med.

Nu kan jeg…
I dit uddannelsesforløb har du mulighed for at lære
forskellige ting som kan udløse et certificeret kompetencebevis.

Hvad kan I lære mig?
Vores instruktører vil sammen med dig og din kontaktlærer sammensætte et forløb, hvor du får mulighed for at lære en masse om det fagområde du har
valgt, samt alle de ting der knytter sig her til.

Hvad skal der så ske?
Undervejs I step 2 og 3 vil du have haft kontakt til
en-eller flere virksomheder. Du kan måske være så
heldig at en af disse virksomheder tilbyder at ansætte dig, når dit uddannelsesforløb er fuldført. Din
kontaktlærer vil sammen med dig iværksætte et
møde hvor både du, din kontaktlærer, virksomheden
og Jobcenteret deltager. På mødet vil der blive indgået en aftale om, hvad der skal ske fremadrettet.

step 1

Hvad vil jeg?
Du bliver præsenteret for en lang række forskellige
fagområder -og du får mulighed for at prøve nogle af
de ting du har lyst til.
Så er vi igang!
Sammen med din kontaktlærer sammensætter du et
basisfoløb, hvor du kommer rundt på forskellige virksomheder og prøver de ting der arbejdes med. Der vil
undervejs i forløbet være mulighed for at stoppe op
og skifte valg, hvis du fortryder det som du er i gang
med.

step 2

step 3

Hvor foregår det?
Langt det meste af dit læringsforløb vil foregår I
“rigtige” virksomheder, og i perioder vil der også være
undervisning i vores lokaler, fx Slagelse bymidte.
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ACHTON A/S
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XL Byg
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Bilka, Kvickly,
Medieshoppen,
Loppeshoppen
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Alle kan blive til noget

Auto
Gearbasen, Slagelse
autoophug, KIA
Slagelse, Sørby
auto, VASAC auto
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Det DIG der bestemmer farten

Tømrer & snedker
JML-Byg, Georg Berg,
EBK huse

Café, køkken og kantine
Slagelse bibliotekerne,
Slagelse Svømmehal,
UCSJ, Selandia
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Landbrug
Møllegården, Svanehøjgård, Galbrogård
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Gartner & Grøn service
Frese A/S, Kecon A/S,
Slagelse bibliotekerne,
Nørrevangskirken,
Borch Textile
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step 3

Supermarkeder
Bilka, Kvickly, Netto,
Føtex, Rema 1000
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step 2

Metal industri
KECON A/S, Gearbasen,
Westrup A/S,
Vasac Metalværksted
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Afklaring

Vi giver dig mulighederne
AUD er delt op i 3 step.
I step 1 vil du i dit basisforløb kunne prøve forskellige fag.
Når du har valgt hvilket fag du vil uddanne dig i, så starter
den egentlige “læretid”. Du kan eksempelvis lære noget
indenfor følgende fagområder:
• MURER
MEDIEDESIGN,
BUTIK,
KØKKEN & KANTINE,
SMEDE & MASKINARBEJDE,
AUTO,
TRANSPORT & LOGISTIK,
KONTOR,
GARTNER,
SUPERMARKED osv….
Hvis du fortryder dit valg undervejs så hjælper vi dig med
at vælge om.
Hvis det viser sig at du efter AUD, har brug for hjælp eller
støtte i forbindelse med job eller videre uddannelse, så
sørger vi for at der bliver lavet en aftale med Jobcenteret
omkring denne støtte.
Kontakt
VASAC Slagelse
Industrivej 7
4200 Slagelse
tlf. 58658100

#hvad er aud?
AUD – Alternativt UDdannelsesforløb er et alternativ til
STU og EGU.
AUD er for dig der lærer bedst ved at prøve tingene selv og
for dig der ikke er så vild med tung teoretisk undervisning.
Når du har gennemført AUD får du ikke et svendebrev, men
du får et kompetencebevis der viser hvad du har lært.
AUD er altså næsten det samme som en erhvervsuddannelse.
Hvis du eksempelvis vælger at lære noget indenfor murerfaget, så får du i step 3 et kompetencebevis, hvor der
står nogle af de ting man lærer på den “rigtige” mureruddannelse.
Du vil således efterfølgende kunne arbejde indenfor murerfaget, med nogle af de opgaver som en murersvend også
arbejder med.
Man kan faktisk sige at du efter AUD således ville være
murerassistent eller murerarbejdsmand.
Du vil også komme til at lære en masse om de regler og
aftaler der er på arbejdsmarkedet, både hvad angår aftalen
imellem en virksomhed og de ansatte, men også nogle af de
regler og aftaler som der er imellem arbejdsmarkedetsparter.

