IGU

Integrationsgrunduddannelse
i rengøringsservice

Et samarbejde mellem

Formål
Integrationsgrunduddannelsen i rengøringsservice har et dobbelt formål: Dels
at give eleverne de grundlæggende rengøringsfaglige kompetencer, dels at
lære eleverne dansk på et niveau, så de kan begå sig i branchen blandt kunder
og kolleger og generelt i det danske samfund. Desuden får IGU-eleverne en
forståelse af den danske arbejdsmarkedskultur.
Efter at have gennemført IGU-forløbet har eleverne så gode faglige og almene
kompetencer, at de kan få varig, ordinær beskæftigelse i branchen. De har
også mulighed for at fortsætte med at uddanne sig som eksempelvis faglærte
rengøringsteknikere eller serviceassistenter.

Adgangskrav og forudsætninger
Elever på IGU-forløb skal være mellem 18 og 40 år. På dette IGU-forløb forudsættes det, at eleverne har ”Danskuddannelse 1”.

Varighed og indhold
Integrationsgrunduddannelsen varer 2 år, og den består af 84 ugers praktik
med rengøringsservice i virksomheden og 20 ugers skoleundervisning.
Skoleundervisningen består af rengøringsfaglige AMU-kurser, som bliver kombineret med undervisning i dansk. Undervisningen i de faglige kurser bliver
tilrettelagt, så der tages højde for elevernes sproglige forudsætninger.
Skoleundervisningen gennemføres som fire moduler med heltidsundervisning.
Modulerne spredes over hele den toårige periode. Godt og vel halvdelen af
skoledagen gennemføres som rengøringsfaglig undervisning og resten som
danskundervisning, så de to typer undervisning understøtter hinanden.
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Rengøring er et fysisk krævende job, og medarbejderne skal derfor kunne
beherske de rigtige arbejdsteknikker.
På de fire skolemoduler lærer IGU-eleven blandt andet at vurdere og vælge
redskaber og rengøringsmidler og anvende dem korrekt. Der arbejdes med,
hvordan man planlægger og udfører sine arbejdsopgaver hensigtsmæssigt,
effektivt og med den aftalte kvalitet. Der undervises i ergonomi, sikkerhed og
førstehjælp.

Også hygiejne er et vigtigt fag, der sætter IGU-eleven i stand til at forebygge
smittefare gennem korrekt rengøring.
Endvidere indgår der undervisning i
forskellige former for specialrengøring,
service i rengøringsarbejdet samt konflikthåndtering. Sidst, men ikke mindst:
IGU-eleven lærer at kommunikere på
dansk.
Undervisningen foregår på
TEC Gladsaxe, Tobaksvejen 15, 2860 Søborg
www.tec.dk

Det første IGU-forløb i rengøringsservice forventes at gå i gang i begyndelsen af 2017.

Mentorordning og praktik
Der er flere gode grunde til at have en mentor tilknyttet IGU-eleven. En
mentor er som regel en erfaren kollega, der tager sig tid til at hjælpe, støtte
og vejlede IGU-eleven, som skal integreres på arbejdsmarkedet. Som mentor fungerer man desuden som rollemodel, motivator og vejleder.
Mentoren bidrager til en hurtigere og mere effektiv introduktion og oplæring
af IGU-eleven, ligesom brugen af en mentor kan imødekomme eventuelle
udfordringer og være med til at gøre praktikopholdet til en lærerig og positiv
oplevelse for både eleven og virksomheden.
Mentoren skal bidrage til, at IGU-eleven under hele praktikopholdet udvikler
kompetencer og færdigheder, så eleven efter endt IGU-forløb er klar til ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse.
Som udgangspunkt vil der under praktikken være daglig kontakt med
IGU-eleven med det formål at sikre, at både IGU-eleven, virksomheden og
kunden oplever samarbejdet som værdifuldt.
Der kan søges om tilskud til en mentor i det lokale jobcenter.

Økonomi
		

For IGU-elever aflønnet efter Serviceoverenskomsten
Når virksomhed og elev har indgået en aftale om den toårige integrationsgrunduddannelse, aflønnes IGU-eleven i henhold til Serviceoverenskomsten
2014-2017 under praktikken med en timeløn på kr. 70,64 (sats pr. 15. marts
2016).
I perioderne med skoleundervisning får IGU-eleven dog ikke løn. I de 20
uger med skoleundervisning har IGU-eleven i stedet ret til integrationsydelsen, som i 2016 er på:
For udeboende

kr. 6.010

Enlige forsørgere

kr. 12.019

For arbejdsgivere, der tager IGU-elever
Virksomheden betaler eleven løn under praktikken, og efter 6 måneders
ansættelse modtager virksomheden kr. 20.000. Denne bonus udbetales
af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Efter 2 år
udbetales yderligere kr. 20.000 til virksomheden.		
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