KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE

FRIVILLIGT ARBEJDE
HOS SPROGCENTER MIDT?

Vi har lige nu brug for frivillige til at tale med vores kursister. Du kan være frivillig i det omfang, der
passer dig, 1-5 timer om ugen.
FRIVILLIG I LÆRINGSCENTER
Du kan være frivillig i et af vores læringscentre. Vores kursister er i læringscentret hver dag, hvor de træner
de sproglige strukturer og det ordforråd, som de har lært i undervisningen. Som frivillig i et læringscenter
får du ikke en fast samtalepartner, men møder mange forskellige kursister fra mange forskellige lande,
som har brug for at tale dansk.
Du vil blive tilknyttet et bestemt læringscenter i et bestemt tidsrum 1-3 gange om ugen typisk 1-2 timer.
FRIVILLIG I UNDERVISNINGEN
Du kan være frivillig samtalepartner i undervisningen. Du bliver tilknyttet et fast hold, hvor du indgår på
lige fod med kursisterne i de mundtlige øvelser, som læreren har planlagt. Du sidder med blandt kursisterne, og aftaler dine opgaver med læreren. Typisk vil det være at give kursisterne mulighed for at formulere
sig og forstå dansk i en autentisk samtale.
Du vil typisk være tilknyttet et hold 1-2 timer om ugen.
SAMTALECAFÉ
Du kan være initiativtager eller medhjælper til at etablere og organisere en hyggelig samtalecafé hvor
emnet er frit. Du vil her sammen med en lille gruppe frivillige invitere kursisterne til samtale over kaffen
og evt. lidt snacks.
Vi har samtalecafé en gang om ugen i 1-3 timer.

FAST SAMTALEPARTNER
Du kan blive matchet med en eller to kursister, normalt for et halvt år ad gangen. I vil typisk mødes 1-2
timer en til to gange om ugen. Der kan tales om mange forskellige emner afhængig af, hvad kursisten/
kursisterne har brug for. I kan mødes på Sprogcentret eller et andet sted, som I aftaler indbyrdes.
JOBKLUB
Du kan være initiativtager eller medhjælper til at etablere og organisere en målrettet jobklub. Du vil her
sammen med en lille gruppe frivillige invitere kursisterne til samtale om deres jobønsker, deres faglige
kompetencer og mulige jobåbninger samt hjælpe med CV og ansøgninger.
Vi har jobklub en gang om ugen i 1-3 timer.
FRIVILLIG FAGLIG MENTOR
Har du lyst til at bruge din faglighed og hjælpe en udlænding med at forberede sig til det danske arbejdsmarked? Så er det en mulighed at blive mentor for en udlænding med en lignende faglig baggrund.
Du og kursisten aftaler selv hvor ofte, hvor længe og hvor I vil mødes.

ER DU INTERESSERET I AT HØRE MERE?
Kontakt vores lokale frivilligkoordinator
HORSENS
Mette Olesen Kyed
mette.k@sprogcentermidt.dk

SKANDERBORG
Dorte Strandgaard
dorte.s@sprogcentermidt.dk

SILKEBORG
Sofie Grods Hansen
sofie.h@sprogcentermidt.dk

Sprogcenter Midt er en selvejende institution, som arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.
Vi har mere end 25 års erfaring og leverer danskundervisning til 10 forskellige kommuner på 3 sprogcentre. Vi er
ca. 70 ansatte og vi underviste knap 2.600 kursister i 2018.

Emil Møllers Gade 30
8700 Horsens

Kejlstrupvej 99 D
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8660 Skanderborg
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