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Vi er en socialøkonomisk virksomhed, 
der støtter og hjælper borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet. 
Vi optager elever med særlige behov i 

praktik, STU eller EGU. Her får de 
mulighed for en uddannelse som 
IT-supportere, samt udvikling af 

personlige kompetencer. 
 
 

              
 
     

            

Henvendelse 
 

IT-Bilen 
Tlf. 27 28 23 33 
info@it-bilen.dk 

 

 

www.it-bilen.dk 
 

Besøg vores webshop! 
https://shop.it-bilen.dk 

 

 



Tilbud på 10 ugers forløb 
 
IT-Bilen tilbyder jobcentrene kursus for borgere, der har behov for 
kompetence afklaring. Kurset kører i perioder af 10 uger ad gangen.  
Hver kursist vil få en startpakke med trøjer, identifikation og firmapolitik fra IT-
Bilen som koster et engangsbeløb på 1000 kr. pr. kursist.  
Forløbet er tiltænkt en arbejdsuge på 15 timer fordelt over 3 dage, tilrettelagt 
over 10 uger. Timetallet og kursus afgift vil blive tilpasset den enkelte kursist. 
 

Mål for forløbet 
 
Formålet med forløbet er at få nogle interesserede kursister ud i en 
praktisk undervisning, der kan give kursisten nogle kompetencer 
indenfor IT og IT-support samt noget praktisk erfaring. Det er vores mål 
at give kursisten succesoplevelser samt et miljø hvor de netop ønsker at 
møde ind og som ligeledes understøtter kursistens personlige udvikling. 
 

Evaluering og bedømmelse 
 
Vi starter forløbet med at vurdere kursistens kompetencer og 
interesser, så vi bedst kan udfordre hver enkelt helt individuelt og give 
dem den bedst mulige udvikling. I slutningen af forløbet laver vi en ny 
evaluering af kompetencer, så kursisten kan se en håndgribelig 
udvikling hos dem selv. Hvis kursistens forløb bliver forlænget, vil vi 
også vurdere hvordan vi bedst kan bistå kursistens udvikling i fremtiden.  
Vi evaluerer også internt hos os selv, så vi kan blive bedre i fremtiden. 
 

Indhold i undervisningen 
 
Under hele forløbet vil der være fokus på disse punkter:  
 

• Udvikling af personlige- og praktiske kompetencer 
• Mødestabilitet 
• Personalepolitik / hvordan opfører man sig ude i en 

virksomhed 
 Personlig hygiejne 
 Alkoholpolitik 
 Rygepolitik 
 Arbejdsmiljø 

• Hvordan tolker man et stillingsopslag 
• Hvordan laver man et CV 
• Digitale kompetencer 

 

Derudover vil kursisten få kompetencer indenfor: 
 

 Servicering af computere og netværk 
 Fejlfinding 
 Drift og vedligehold 
 Support 
 Netværk 
 Sikkerhed 
 Hardware 
 Programmering  

Eks. på undervisningsplan 
 
Uge 1              Intro til IT-Bilen 

Kursisterne vil blive introduceret til IT-Bilen og de    
opgaver vi løser og de procedurer vi følger. Kursisterne 
vil blive sat i kontakt med deres kontaktperson og hvad 
vi forventer af dem. 

 
Uge 2-3  Faglig Intro  

Vi sætter kursisterne ind i de arbejdsopgaver vi løser og 
evaluerer hvor de står i forhold til deres personlige og 
praktiske kompetencer. 

 
Uge 4  Fejlfinding 
 
Uge 5  Drift og vedligeholdelse 
 
Uge 6  Support 
 
Uge 7   Netværk 
   
Uge 8  Sikkerhed 
 
Uge 9  Faglig fordybelse / GDPR 
 
Vi understøtter det faglige indhold de forløbende uger og hvordan 
kursisterne kan bruge deres kompetencer fremadrettet. Evt. GDPR-
kursus. 
 
Uge 10  Udslusning / Evaluering  
 

• Vi evaluerer kursisternes forløb  
• Certifikat over tilegnede kompetencer  
• Hvordan tolker man et stillingsopslag og laver et CV  
• Kursisterne får lov til at prøve en Jobsamtale  
• Kontakt med evt. ny praktikplads til virksomhedspraktik 

 
Et forløb på 10 uger er ikke nok til at udvikle dybe kompetencer og vi 
mener at langt de fleste kursisterne vil kunne opleve eksponentielt 
flere kompetencer, hvis deres forløb bliver forlænget efter de første 
10 uger. 
 

             
 

  IT-Bilens grundlag  
 

 Undervisning der er fleksibel og tilpasset kursistens 
individuelle forudsætninger  

 Undervisning som giver mulighed for at anerkende og 
udvikle kursistens potentiale samt talent  

 Undervisning hvor kursisterne arbejder med 
virkelighedsnære problemstillinger og     
anvendelsesorienterede løsninger  

 Undervisning hvor vi motiverer kursisterne, differentierer 
og varierer undervisningen  

 Læringsledelse skal styrke den enkelte kursists læreproces  
 

Vi vil desuden  
 

 Fremme kursisternes kritiske sans, evne for samarbejde, 
refleksion og selvstændighed  

 Fremme digital dannelse  
 Skabe et læringsmiljø som fordrer fællesskab og trivsel  
 Se undervisningen gennem kursisternes øjne  
 Møde kursisterne respektfuldt og målrettet  
 Styrke kursisternes læring og trivsel gennem et forpligtende 

samarbejde og vidensdeling 
 Hos IT-Bilen vil vi udvikle kursisternes håndværk og faglige 

stolthed  
 

Fastholdelse i forløbet  
 
Vi i IT-Bilen tror på at være imødekommende og at tilpasse os de 
enkelte kursisters behov. Vi gør hvad vi kan for at vores kursister 
kommer ind på deres egne præmisser og vi forstår at det kan være 
svært at blive udfordret og presset. Når det er sagt, så er vi nødt til 
at kræve et vist engagement fra vores kursister, for at vi kan støttet 
dem bedst mulige og de kan få et godt og gavnligt forløb. I 
forbindelse med adfærd som kræver advarsler, vil den første 
advarsel komme mundtligt. Dernæst en skriftlig og ændres 
adfærden sig ikke, vil forløbet blive taget op på et møde og muligvis 
blive afsluttet. 
 
                            

                               


