Utbildningsprogram för arbetstagare på kooperativet Spiket
Introduktion
Introduktionsprogram om kooperativet
Spikets arbete
Utbildningar
Inventering av intresseområden för kommande arbetsuppgifter
Utbildningsbehov

Utbildningar
Data Grund
Introduktion hur du använder din PC
Windowshantering
Ordbehandling i Word
Internet och e-post
7x3 studietimmar
Data fortsättning
Lär dig hantera de olika programmen i Office
(Word, Excel & PowerPoint)
7x3 studietimmar
Pengar för livet
I studiecirkeln börjar vi med att kartlägga vårt nuläge, analysera och finna samband
för att sedan formulera en värdegrund och en målsättning för hur det borde se ut.
Därefter utarbetar vi åtgärder för att nå vårt mål. Vår egen vardagsekonomi är en
liten del av hela samhällsekonomin och därför är också ”Pengar för livet ett”
verktyg för aktivt förändringsarbete på samhällets alla nivåer.
7x3 studietimmar
Social kompetens
Vad menas egentligen med att vara socialt kompetent? Att man är en fullfjädrad
cocktailminglare? Karismatisk och välformulerad? Utåtriktad och tillmötesgående?
Nja, faktum är att det oftast räcker med att plocka fram de bästa sidorna av sig själv
för att nå social framgång. Men hur gör man det?
7x3 studietimmar

Svenska för invandrare
För dig som redan har förkunskaper i GrundSFI. Här finns det goda möjligheter att
utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt.
8x3 studietimmar

För arbetstagare som jobbar i köket
Hygienutbildning
Lite av innehållet:
Livsmedelshantering
Temperaturkontroll kyl, frys
Infrysning
Hygienscheman i köket
Personlig hygien och arbetskläder
Avfallshantering
3x3 studietimmar

ABF-skolan
Svenska
Utbildningen i ämnet syftar till att ge deltagarna möjligheter att använda och
utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva, samt att uppleva och lära
skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete för
deltagarens fortsatta liv och verksamhet. Språket och litteraturen har stor betydelse
för den personliga identiteten. Svenska har som syfte att främja deltagarnas
förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att
uttrycka sig i tal och skrift.
9x4 studietimmar
Engelska
Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga
och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en
alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba
utveckling son sker genom informations- och kommunikationsteknik samt framtida
studier. Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på
en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer.
9x4 studietimmar
Matematik
Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens intresse för matematik och
möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den
ska också ge deltagaren möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska
mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som
ligger i att kunna förstå och lösa problem.
9x4 studietimmar
Samhällskunskap
Utbildningen i samhällskunskap ska ge grundläggande kunskaper om olika
samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den
demokratiska processen. Samhällskunskapsämnet levandegör och förklarar hur
människor formar och formas av sina samhällen och hur de organiserar sig för att
uppnå gemensamma mål. Ämnet syftar till att utveckla sådana kunskaper att
eleverna ska kunna ta ställning i frågor som uppkommer i ett samhälle präglat av
ömsesidigt beroende och kulturell mångfald.
9x4 studietimmar

