
Kurser for medlemmer af 3F Kastrup 
 

Regeringen og Dansk Folkeparti har skåret i voksen- og efteruddannelsen. Det betyder store begrænsninger på kurser, der 

gennemføres af VUC. 

• Har du en mellemlang eller videregående uddannelse kan du ikke deltage på engelsk kurser i afdelingen.  

Kontakt Lene Rosfort i 3F Kastrup.  

• Er du pensionist eller efterlønner kan du kun deltage på Grundlæggende IT for efterlønnere og pensionister. Kurset 

gennemføres af 3F Kastrup.   

 

Matematik, regneark og IT  

Hvem: Kurset er for dig som ønsker at arbejder med regneark enten på din arbejdsplads eller i privatlivet.  

Indhold: Hverdagen er på alle måder fyldt med tal figurer og matematiske begreber.  Vi arbejder med de 4 regnearter, 

sandsynlighed, flademål og rummål. Kursisternes erfaringer inddrages, og regnearket Excel anvendes som et praktisk værktøj.  

Hvornår: Hver onsdag aften kl. 16-19. Kursusperiode: onsdag den 31. august 2011 til onsdag den 14. december 2011. 

Kurset oprettes kun ved min. 12 deltagere.  

 

Engelsk og IT for begyndere 

Hvem: Dette kursus henvender sig til dig, der er helt nybegynder.  Du lærer at tale og lytte til engelsk. 

Indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i film, video, lydbånd og trykte tekster. Du får et grundlæggende ordforråd og bliver i 

stand til at føre en samtale på engelsk og at kunne læse, fx en avisartikel. 

Hvornår: Hver tirsdag aften kl. 16-19. Kursusperiode: 30. august 2011 til 15. maj 2012 

Kurset oprettes kun ved min. 18 deltagere.  

 

Engelsk og IT for lidt øvede  

Hvem: Kurset er til dig der forstår de mest almindelige ord og udtryk, og kan føre en samtale på engelsk.    

Indhold: Efter kurset vil du være i stand til at kunne føre en samtale på et sprogligt korrekt engelsk, skrive rapporter og breve. Der 

er mulighed for at gå til mundtlig og skriftlig prøve, og er lidt hjemmearbejde.  

Hvornår: Hver mandag aften Kl. 16-19. Kursusperiode: 29. august 2011 til 21. maj 2012 

Kurset oprettes kun ved min. 18 deltagere.  

 

Dansk for andet sprogede  

Hvem: Kurset er for dig, der har brug for mere dansk – på arbejdet eller derhjemme 

Indhold: Du får viden om det danske sprog, kultur og danske traditioner. Du bliver bedre til at tale, lytte til, læse og skrive dansk. 

Vi arbejder med mange forskellige tekster: Aviser, blade, tv-udsendelser og meget mere. 

Hvornår: Hver mandag aften Kl. 16-19. Kursusperiode: 29. august til 12. december 2011. 

Kurset oprettes kun ved min. 12 deltagere.  

 

Dansk for ordblinde 

Har du svært ved at læse og skrive, så har vi dansk kurser for ordblinde i 3F Kastrup. Vi har 2 heldagshold, 2 daghold og 4 

aftenhold. Kursusstart: dag- og aftenhold fra uge 32 og heldagshold fra uge 33.  

Har du ønske om at gå til dansk for ordblinde, kan du ringe til Lene Rosfort i afdelingen 8892 6869. 

 

Kurserne er gratis for medlemmer af 3F Kastrup og foregår i 3F´s lokaler på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding skal afleveres i afdelingen eller sendes pr. mail til kastrup@3f.dk senest den 15. august 2011. Kurserne er gratis for 

medlemmer af 3F Kastrup.  

Tilmelding til kurserne er bindende. Ved afbud på mindre end 2 uger før kursusstart eller udeblivelse opkræver 3F Kastrup et 

gebyr svarende til deltagerbetalingen på kr. 110,00 pr. kursus.    

Kurserne er gratis for medlemmer af 3F Kastrup. 

 
Navn:_________________________________________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________________________________ 
 
Telefon _______________________________    Cpr:___________________________________  
 
Sæt kryds ved dine ønsker: 
 

           Matematik, regneark og IT            Dansk for andet sprogede 

         

           Engelsk og IT (begyndere)                                         Dansk for ordblinde    

 

           Engelsk og IT (lidt øvede) 


