Kontakt en skole for information om
uddannelsesmulighederne
eller

Rengøring og dansk
for indvandrere

www.efteruddannelse.dk

Godkendte skoler
TEC Teknisk Erhvervsskole Center 38 17 70 00

www.tec.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland

48 29 00 00

www.esnord.dk

ZBC i Roskilde

46 34 62 00

www.zbc.dk

Tradium

70 11 10 10

www.tradium.dk

EUC Nordvestsjælland

59 45 51 00

www.eucnvs.dk

EUC Sjælland

55 75 33 00

www.eucsj.dk

CELF

54 88 88 88

www.celf.dk

Campus Bornholm

56 95 97 00

www.campusbornholm.dk

AMU Fyn

66 13 66 70

www.amu-fyn.dk

AMU Vest

79 14 03 22

www.amu-vest.dk

Learnmark

88 16 36 00

www.learnmark.dk

AMU SYD

76 37 37 37

www.amusyd.dk

Aarhus Tech

89 37 35 33

www.aarhustech.dk

Skive Tekniske Skole

99 14 92 00

www.skivets.dk

EUC Nord

72 24 60 00

www.eucnord.dk

AMU Nordjylland

96 33 22 11

www.amunordjylland.dk

Arbejder du med professionel rengøring, og
har du brug for at blive bedre til at gøre rent
og lære mere dansk?
Vi har her et forslag til nogle AMU-kurser,
der hjælper dig godt på vej både fagligt og sprogligt
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Hvis du skal arbejde professionelt med at gøre rent, skal du have den
nødvendige faglige viden om, hvordan arbejdet udføres korrekt.

Kursusnummer

AMU-kurser

Varighed

Derfor er det vigtigt, at du:

48471

Daglig erhvervsrengøring for F/I

20 dage

• Kan kommunikere på dansk med kunder og kollegaer

40535

Introduktion til det danske
arbejdsmarked (F/I)

3 dage

• Kender til dansk kultur på arbejdspladsen

45572

40 dage

• Har kendskab til overflader på gulve og inventar, så du behandler
overfladerne korrekt ved rengøringen

Dansk som andetsprog for F/I,
basis (Adgangskrav Dansk 1)

45573

Dansk som andetsprog for F/I,
alment niveau (Adgangskrav Dansk 2)

40 dage

45574

Dansk som andetsprog for F/I,
udvidet niveau (Adgangskrav Dansk 2)

40 dage

40137

Fagunderstøttende dansk som
andetsprog for F/I

10 dage

• Har kendskab til forskellige typer rengøringsmidler, så du kan vælge
det rigtige middel til opgaven

• Har viden om hygiejne, så du kan forebygge smittespredning
• Har viden om moppegarner og kludes egenskaber - herunder også
mikrofibre, så du bruger dem korrekt
• Kan anvende rengøringsmaskiner, -redskaber og –udstyr korrekt
• Kan udføre dine arbejdsopgaver ergonomiske korrekt, så du
forebygger nedslidning
• Kan planlægge og udføre dine rengøringsopgaver professionelt
• Kender fagord og fagudtryk, der står på en arbejdsplan
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Alle AMU-kurser forudsætter, at du har danskkundskaber svarende
til minimum en bestået prøve i Dansk 1.
Daglig erhvervsrengøring for F/I er udviklet specielt for indvandrere.
På kurset er der god tid til at lære de mange emner som fx hygiejne,
rengøringsmidler, arbejdsmetoder, sikkerhed og forebyggelse af
nedslidning.
Når du har fået mere praktisk rengøringserfaring, kan du tage
branchens øvrige rengøringsfaglige AMU-kurser.
******
I perioden 2015-2019 bortfalder deltagerbetaling på dansk som
andetsprog og fagunderstøttende dansk, hvis de tages i sammenhæng
med et andet kursus.
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