Sammensæt din
egen kursuspakke
Målgruppen
Disse pakkeforløb er tiltænkt kommuner, jobcentre eller andre
aktører, som arbejder med opkvaliﬁcering af ledige borgere.
Pakkerne kan bestå af et eller ﬂere kurser afhængig af hvilken
branche der er tale om.
Vi har lavet en temapakke på ﬁre kurser, der fokuserer på
forholdene på det danske arbejdsmarked. Herunder
arbejdsmiljø og sikkerhed, APV, arbejdsmarked og
digitalisering, kommunikato n og konﬂikthåndtering. Andre
pakker fokuserer fx på rengøring og hygiejne eller ufaglærte
sosu-medhjælpere.
Kursuspakkerne skal ses som forslag til hvad vi synes giver
mening i forhold til bestemte brancher, men kan
sammensættes efter eget ønske og behov.

Ukrainsk
Arabisk
Somalisk
Urdu
Pashto
Dansk

Tigrinsk
Svensk
Norsk
Tyrkisk
Engelsk

24 brancherettede kurser på E-asylearn
E-asylearn udbyder 24 forskellige brancherettede kurser der
alle har til formål at opkvaliﬁcere kursisten til speciﬁkke
arbejdsområder og jobmuligheder. Kurserne er målrettet
brancher, hvor der er akut mangel på arbejdskraft og hvor
ringere danskkundskaber ikke er en hindring. E-asylearn giver
derfor integrationsborgere en unik mulighed for at
opkvaliﬁcere sig til ﬂere brancher med jobåb ninger
Formålet med E-asylearn læringsplatform, er at brugeren
hurtigt bliver opkvaliﬁceret inden for en eller ﬂere brancher
efter eget valg og i forhold til brugerens kvaliﬁkationer og
kompetencer.
E-asylearn er ment som et værktøj, der skal gøre det lettere for
brugeren at tilegne sig ny viden eller opdatere eksisterende
viden indenfor en bestemt branche. Læringsplatformen giver
brugeren mulighed for at træne det danske sprog, samtidig
med at der er en understøttende lydfunktion, der kan oversætte
det danske sprog til brugerens modersmål.
E-asylearn er som noget helt unikt også tilgængelig for
mennesker med dysleksi eller analfabetisme, da
læringsplatformen bruger visuelt materiale i form af billeder og
videoer, der gør læringen nemmere, sjovere og let tilgængelig.

E-asylearn - Din digitale læringsplatform
E-asylearn er rettet mod alle brugere, uanset fagligt niveau.
Kursisten godkendes og starter kurset med en
placeringstest, der placerer kursisten efter niveau og får
derefter mulighed for at vælge det ønskede fremmedsprog
til understøttelse af dansk.
Vi har et skærpet fokus på lytteøvelser, da disse fremmer
indlæringen af det danske sprog.
E-asylearn har en lydfunktion, der kan oversætte dansk til
aktuelt 10 forskellige sprog, herunder svensk, norsk,
arabisk, somalisk, urdu, pashto, ukrainsk, tigrinsk, tyrkisk og
engelsk. Det er med til at øge og understøtte indlæringen
af det danske sprog.

PAKKE 1

PAKKE 2

DOSERING

ALMEN HYGIEJNE

KEMIKALIER

COVID-19 HYGIEJNE

PH-VÆRDI

HOSPITALSHYGIEJNE

VÆRNEMIDLER

PLEJEHJEMSHYGIEJNE

ERGONOMI

RENGØRING OG SIKKERHED

INTRODUKTION TIL HYGIEJNE

PAKKE 3

PAKKE 4

FØDEVAREHYGIEJNE

Plejehjemshygiejne
Hospitalshygiejne

FØDEVAREHYGIEJNE

PLEJE OG OMSORG

PAKKE 5

PAKKE 6

INSTA 800
HOUSEKEEPING/STUEPIGE
ERHVERVSRENGØRING
KØKKENRENGØRING
OPVASK
COVID-19 RENGØRING
MIKROFIBER OG MOPPERP

APV (ARBEJDSPLADSVURDERING)

RENGØRING

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED
ARBEJDSMARKED OG DIGITALISERING
KONFLIKTHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION

ARBEJDSMARKED OG SIKKERHED

Kontakt KHRS Academy for kursuspakkerne
og få meget mere information om E-asylearn på

khrsacademy.dk

