Hvem har været med ?
Se hvilke kommuner, der har deltaget. Flere oplysninger ved henvendelse til
kommunens jobcenter.

Jobparat, men ikke
sprogparat?

Dansk+ giver indvandrere mulighed for at træne det danske
Derudover har disse organisationer deltaget

og det hele er støttet af

sprog på en arbejdsplads ved at tilbyde virksomhedspraktik
med sprogligt formål og med en tilknyttet sprogmakker.

Hent koncept og værktøjer på:

www.danskplus.dk

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Her kan man også læse projektets nyhedsbreve.

Hvad er Dansk+ ?

Dansk+ resultater

Dansk+ er for indvandrere, der ikke taler og forstår nok dansk til at klare sig selvstændigt på arbejdsmarkedet, selv om de måske har været i Danmark i mange år.

En dansk+ sprogpraktik ( typisk 13 uger) giver indvandreren


Klar sproglig udvikling og fremgang

Dansk+ er praktik på en arbejdsplads, hvor der tilknyttes en sprogmakker.



Let indførsel på dansk arbejdsplads, både socialt og kulturelt

En sprogmakker er en kollega på arbejdspladsen, som i samarbejde med en sproglærer sikrer, at det bliver muligt for indvandreren at bruge og træne det danske
sprog - ikke blot i nogle få timer, men i løbet af en hel arbejdsdag. Samtidig hjælper sprogmakkeren til forståelse af faglige, kulturelle og sociale funktioner på arbejdspladsen.



Gode relationer til sprogmakker og andre kolleger



Begyndende dansk netværk på arbejdsmarkedet



Større sproglig selvtillid



Bedre mulighed for job

For at sprogmakkeren kan løse opgaven klædes denne på ved et kort kursus, og
der kan løbende hentes hjælp og støtte i både job- og sprogcenter.
Konceptet er afprøvet på indvandrere, som har
opbrugt deres danskuddannelsesret, men det kan
let overføres til flygtninge og nyankomne.
En Dansk+ aktivitet indgår i jobcentrets ordinære
tilbud, således at eksisterende lovgivning og praksis skal overholdes, herunder krav i forhold til aftaleindgåelse, evaluering og vejledning.

Der er udarbejdet en række værktøjer, som kan guide og støtte medarbejdere i
jobcenter, sprogcenter og på virksomhed i gennemførelse af Dansk+ sprogpraktikforløb. Hele konceptet, med processer, værktøjer, ideer og eksempler kan downloades fra :

www.danskplus.dk

I de 16 deltagende kommuner er der i løbet af projektet gennemført:
424 sprogscreeninger
180 Dansk+ sprogpraktikker
—heraf er 66 efterfølgende kommet i beskæftigelse eller uddannelse.
Der blev i alt igangsat 241 forløb.

