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FVU - et tilbud til alle

Er dit arbejde og din hverdag besværlig, fordi du ikke læser, staver, skriver
eller regner godt nok? Så er du ikke alene. Hver sjette voksne dansker har
brug for at blive bedre til at læse, stave, skrive og regne.
Forberedende voksenundervisning (FVU) kan hjælpe dig.

Undervisning i dansk og matematik

Du kan gå til FVU i dansk og matematik. FVU er opdelt i forskellige trin på
40-80 lektioner, og efter hvert trin er der en frivillig prøve. Undervisningen
foregår på små hold og tager udgangspunkt i dine behov.
Du bliver bl.a. undervist i at stave på dansk, læse fra aviser og blade, skrive
e-mails og bruge matematikken i din dagligdag.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på FVU skal du gennemgå en test, der viser, at du er en
del af målgruppen.
Nye kursister optages hver uge.
Du kan høre mere om dine muligheder og bestille tid til en samtale med en
studievejleder på 96 27 62 00.

FVU 2019-20
Alle kurser begynder i uge 33, men der er løbende optag. Dvs. du kan
begynde, når det passer dig i løbet af året.

Daghold
FVU-dansk, fuld tid - 19 timer pr. uge

08.10 - 09.40

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk
Dansk

09.55 - 11.25

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

12.00 - 13.00

Dansk

Dansk

Dansk

Dansk

Onsdag

Torsdag

Fredag

Torsdag

Fredag

FVU-start, onsdagshold (for tosprogede)
Mandag

Tirsdag

08.10 - 09.40

Dansk

09.55 - 11.25

Dansk

FVU-dansk, fredagshold
Mandag

Tirsdag

Onsdag

08.10 - 09.40

Dansk

09.55 - 11.25

Dansk

12.00 - 13.00

Dansk

FVU-matematik, torsdagshold
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

08.10 - 09.40

Matematik

09.55 - 11.25

Matematik

!

FVU er gratis.

Fredag

FVU 2019-20
Alle kurser begynder i uge 34, men der er løbende optag. Dvs. du kan
begynde, når det passer dig i løbet af året.

Fyraftenshold
FVU-dansk
Mandag
16.30 - 19.45

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Dansk

FVU-matematik
Mandag
16.30 - 19.00

Matematik

Aftenhold
FVU-dansk
Mandag
18.15 - 20.45

Tirsdag

Dansk

!

FVU er gratis.

Undervisning for ordblinde
Kan du genkende dette, er du måske ordblind:
•
•
•
•

Læser du langsomt?
Har du svært ved at skrive de ord, du gerne vil?
Bytter du om på bogstaverne?
Har du svært ved at overskue og forstå en tekst?

Undervisning på små hold tilpasset dine behov

Undervisningen foregår på små hold med 3-6 deltagere. Den bliver tilrettelagt ud fra dine ønsker og forudsætninger og foregår enten formiddag,
eftermiddag eller aften.
Du får undervisning, som støtter dine evner til at læse, skrive og stave. Du
lærer også, hvordan du bruger IT som hjælp til at stave og læse.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på ordblindeundervisning skal du gennemgå en test,
der viser, at du er en del af målgruppen.
Du kan høre mere om dine muligheder og bestille tid til en samtale med en
studievejleder på 96 27 62 00.

!

Ordblindeundervisning er gratis.

”Jeg blev konstateret ordblind i 6. klasse, men det var
først da jeg startede til ordblindeundervisning på
Herning VUC, at der kom fuld fokus på min
ordblindhed.
Jeg har stadig lidt svært ved at læse og skrive, men
det har hjulpet rigtig meget, at jeg har lært at bruge
de rigtige metoder og værktøjer.”
Viktor, 22 år

Ordblindeundervisning 2019-20
Alle kurser begynder i uge 33, men der er løbende optag. Dvs. du kan
begynde, når det passer dig i løbet af året.

Daghold
Her kan du gå tre lektioner hver tirsdag formiddag:
Tirsdag

08.10 - 11.25

Fyraftenshold

Her kan du gå tre lektioner om ugen efter arbejdstid:
Mandag

15.30 - 18.00

Mandag

16.30 - 19.00

Aftenhold

Her kan du gå tre lektioner om ugen mandag eller torsdag aften. Du vælger
selv hvilket af disse hold, der passer dig bedst:
Mandag

18.15 - 20.45

Torsdag

18.15 - 20.45

Deltag på dagpenge

Er du arbejdsløs og får dagpenge, skal du underskrive en erklæring hos din
A-kasse.

Godtgørelse under kurset

Er du i arbejde, har du mulighed for at søge SVU (Statens Voksen
Uddannelsesstøtte), hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.
Kontakt vores SVU-administrator på 96 27 62 00 for at høre mere om dine
muligheder.

Kontakt

Kontakt vores FVU- og ordblindevejledere på mail eller på tlf. 96 27 62 00.

Anne-Marie
Markussen
mm@hhfvuc.dk

Kirsten Kjær

Tlf. 40 80 48 41

Tlf. 60 89 46 85

kk@hhfvuc.dk
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