Prakt i kant

Sprogpraktik
med
mentorstøtte
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p ra k tik a nt

Kan du dansk nok til at klare et arbejde?
n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et
arbejde?
n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?
n Vil du lære om danske arbejdspladser?
n Vil du lære dansk, mens du er i praktik?
I en sprogpraktik lærer du det dansk, som man taler på en
arbejdsplads. Du oplever også hvilke krav, der er på en dansk
arbejdsplads.

Forskellige muligheder
Hvis du
n er ledig
n er ledig
n er ledig
n er ledig

og får dagpenge
og får kontanthjælp
og får starthjælp
men får ingen penge

så kan du komme i
virksomhedspraktik
eller job med løntilskud. Kontakt dit
jobcenter og hør om
mulighederne.

»Praktikant i
sprogpraktik:
alle udlændinge
bør have en
sprogpraktik«
pra k ti k a n t
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Hvad er sprogpraktik?
Sprogpraktik er praktik i en virksomhed, hvor der også er fokus
på sprog og normer.
n Praktik i 4-8 uger på en arbejdsplads. Du får ikke løn men
lærer dansk, som man taler det på en arbejdsplads, og du
får viden om, hvordan det er at være på en dansk arbejdsplads
n Job med løntilskud. Du får løn, mens du arbejder
- og  mulighed for at lære dansk
Praktikant i sprogpraktik:
“Alle udlændinge bør have en sprogpraktik.”

Hvad er en sprogmentor?
Praktikanters beskrivelse af en mentors funktioner:
n Introducerer til kolleger
n Forklarer ting man ikke har forstået
n Hjælper en i gang med arbejdsopgaver
n Træder til når der er brug for det
n Tager en med hen til pauser
n Ugentlig snak

p ra k tik a nt

Kombination med dansk
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Det er muligt at være i praktik samtidig med, at du har sprogundervisning. Sprogundervisningen afhænger af din situation.
Hvis du:
n er arbejdstager og ikke forventer at blive i landet, er tilbuddet Introdansk eller Danskuddannelserne

n er flygtning, familiesammenført eller arbejdstager og forventer at blive i landet, er tilbuddet Danskuddannelserne
n har opbrugt din ret til treårs danskundervisning, er tilbuddet Grundkursus i Arbejdsmarkedsdansk
Kommunen eller staten betaler sprogundervisningen.
Kontakt det lokale sprogcenter eller din kommune og hør om
mulighederne.

Hvor meget dansk skal du kunne?
Alle kan have glæde af at være i praktik, men du får mest ud af
det, hvis du kan forstå almindeligt dansk, når folk taler langsomt. I nogle praktikker er det også nødvendigt at kunne læse
og skrive dansk.
Hvis du har en sprogmentor, får du hjælp til at forstå dansk.

Hvornår lærer man mest dansk?
Lærer man mest dansk, når man går til danskundervisning eller
når man arbejder? På sprogcentret lærer man grammatik og at
læse og skrive. På en
arbejdsplads lærer
»Den, som
man mere fagsprog
skammer sig ved at
og det sprog, som
folk snakker.
spørge, skammer sig

ved at lære«

gammelt dansk ordsprog

pra k ti k a n t

Langt de fleste, som
har været i sprogpraktik er blevet
bedre til at forstå og
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snakke dansk. Over halvdelen er også blevet bedre til at skrive.
Praktikant i et kantinekøkken:
“Når jeg renser grønsager med min kollega, snakker vi. Nu har
jeg lært alle navnene på grønsagerne.”
Praktikant i et supermarked:
“Min mentor skriver en sætning
og udtaler det: ‘jeg mangler
byttepenge, vil du komme med
veksleboksen’, så ringer jeg
selv.”

»Når jeg renser grønsager med min kollega,
snakker vi. Nu har jeg
lært alle navnene på
grønsagerne.«

Du lærer mest, når du er opmærksom på at lære. Du kan
forberede dig til praktikken ved
at lave spørgsmål til ting, du gerne vil vide.

Det er vigtigt, at du selv er åben og taler med dine kolleger. Du skal kunne fortælle om dig selv og spørge kolleger om
hvad de hedder, hvor længe de har arbejdet der, hvor de bor.
Dine kolleger vil også opleve dig som interesseret.
Der er et gammelt dansk ordsprog, som siger:
“Den, som skammer sig ved at spørge, skammer sig ved at
lære.”

pr a k tik ant

Man lærer også meget ved at se og lytte. Hvordan gør andre
og hvad siger de? Du kan stille dig selv små opgaver. Fx, hvad
siger man, når man er færdig med at arbejde og går hjem?
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Mange har gode erfaringer med at lave ordlister med ord, som
man vil lære. Det er en god ide at have et mål om at lære ti nye
ord hver dag.

Hvad får du ud af det?
n
n
n
n
n
n
n

Oplever hvordan det er på en dansk arbejdsplads
Lærer det dansk, som man taler på en arbejdsplads
Afklaring af om du kan nok dansk til at opnå fast arbejde
Dokumentation for hvor meget dansk du kan
Eventuelt suppleret med danskundervisning
Kontakter til en arbejdsplads og danske kolleger
En sprogmentor som hjælper dig på arbejdspladsen

Praktikant:
“Det er hyggeligt med danske kolleger.”

Hvad forventes af dig?
n
n
n
n
n
n

Lyst til praktik
Lyst til at lære på en ny måde
Mod på noget nyt
At du møder som aftalt
Ringer afbud hvis du er syg
Åben over for kolleger

Økonomi
Din økonomi er den samme. Du får ikke ekstra i en praktikperiode. Hvis du er i job med løntilskud, får du løn, mens du
arbejder

p ra kt ik a n t

Kontakt sprogskolens vejleder, din lærer eller sagsbehandler på
dit jobcenter og hør mere om dine muligheder.
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Baggrund
I 2010 er der udviklet og afprøvet metoder til sprogpraktikker
og brug af sprogmentorer på arbejdspladser i Horsens, Silkeborg og Greve. Udviklingsarbejdet er udført af Bifrost, MENTOR
company, Sprogcenter Midt og CLAVIS i samarbejde med
jobcentre og lokale virksomheder.
Projektet blev støttet økonomisk af Integrationsministeriet. KL
og SEBI har fulgt og støttet udviklingsarbejdet med råd om
lovgivning.
Erfaringerne fra projektet findes i
guides til henholdsvis:
n
n
n
n

Praktikanter
Virksomheder
Sprogcentre
Jobcentre

Kontakt
Bifrost
www.bifrost-konsulent.dk
mail@bifrost-konsulent.dk

virkelighed · viden · vision

Mentor Company
www.mentorcompany.dk
mail@mentorcompany.dk

