Gode spørgsmål til skolen,
inden I vælger udbyder til fjernundervisning
1

Hvor meget erfaring har I med FVU og OBU fjernundervisning ?
• Evt. reference

2

Hvilke fag udbyder I som fjernundervisning ?
• FVU Dansk
Trin:
• FVU Matematik Trin:
• FVU Engelsk
Trin:
• FVU Digital
Trin:
• FVU Start
• Ordblindeundervisning

3

Har I standardrammer for holdstørrelse og mindste deltagerantal ?
• FVU
• Ordblindeundervisning

4

Hvordan tilrettelægger I fjernundervisning ?

5

Hvordan inddrager I virksomhedsrelevant materiale i fjernundervisningen?

6

Hvad kræver det af IT-udstyr at deltage i fjernundervisningen ?

7

Hvilke IT-færdigheder skal medarbejderen have for at kunne deltage i fjernundervisning ?

8

Hvordan sikre I, at fjernundervisning er det rigtige tilbud for den enkelte medarbejder ?

9

Hvordan foregår visitering til FVU eller OBU-fjernundervisning ?

10

Hvis vores medarbejdere tidligere er FVU eller OBU-screenet af en anden skole,
skal de så screenes igen for at kunne deltage ?

11

Hvordan informerer vi bedst medarbejderne om tilbuddet?

12

Hvordan arbejder I med at sikre kvalitet og udbytte af fjernundervisning
Netværkslokomotivet tilbyder en lagkagemodel samt elektronisk evalueringsskema,
det er gratis at bruge for virksomheden.

13

Hvis det bliver muligt, kan et fjernundervisningshold senere ændres til almindelig
undervisning – evt. på arbejdspladsen?

FVU = Forberedende Voksenundervisning
OBU = Ordblindeundervisning

Side 2

Gode spørgsmål til din medarbejder,
inden I vælger fjernundervisning
1

Har du en computer med internet-forbindelse?
• Den skal have webcam og headset
• Dit internet skal være hurtigt nok til streaming

2

Kan du:
• gennemføre et videoopkald
• logge på forskellige platforme med brugernavn og adgangskode

3

Kan du:
•
•
•
•

4

bruge mus og tastatur
modtage og svare på e-mails
vedhæfte og åbne filer i e-mails
følge vejledninger, herunder instruktionsvideoer

Hvis du har problemer med at læse og skrive i hverdagen:
• skal du selv sikre, at du har adgang til relevante programmer (fx oplæsning og skrivestøtte)
• skal I overveje, om fjernundervisning er det rigtige tilbud

Kilde: Punkt 1 - 3 er hentet fra Undervisningsministeriets vejledning til skoler,
der tilbyder Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning som fjernundervisning.
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