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Almen voksenuddannelse (9. - 10. klasse for voksne)

Forberedende Voksenundervisning

Ordblindeundervisning



VUC - Din vej videre
VUC er din vej til uddannelse, beskæftigelse og fastholdelse 
på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder almen kompetencegivende 
uddannelse og kursusforløb til den enkelte. Uanset fagligt 
niveau, drømme og ambitioner er du velkommen hos os. 

Vi er kendt for vores voksenpædagogik, der møder vores 
kursister som ligeværdige voksne. 

Almen voksenuddannelse (AVU) - 9. - 10. klasse for voksne
Vil du gerne videre med uddannelse, men mangler at afslutte 
et dansk folkeskoleforløb i fx engelsk, matematik eller dansk, så 
er almen voksenuddannelse tilbuddet til dig. 

På Herning VUC studerer du sammen med andre voksne og har 
lærere, der er specialister i voksenundervisning.

Du kan få SU, hvis du har min. 23 lektioner og deltager aktivt i 
alle dine fag. 

Pris
Det koster 120 kr. pr. fag du tilmelder dig.

Eksamen
Forløbene afsluttes med en eksamen, som kan hjælpe dig 
videre på fx en erhvervsuddannelse eller HF.

Opstart
Vi har opstart af hold i både august og januar, men du kan altid 
forhøre dig hos en studievejleder på andre tidspunkter om 
muligheden for at komme i gang.

TIL  
HERNING VUC



VUC er din vej til uddannelse, beskæftigelse og 
fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Vil du blive bedre til matematik eller til at læse eller skrive 
dansk, så er FVU tilbuddet til dig. 

Vi har mange forskellige forløb, og vi optager nye kursister hver 
uge. Du kan studere på fuld- eller deltid og vi har hold både 
om dagen og om aftenen.

For at blive optaget skal hos vores studievejledere, gennemgå 
en test, der viser, at du er en del af målgruppen.

Det er gratis at deltage i FVU.

Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
Har du vanskeligt ved at læse, er du måske ordblind. Hos os 
kan du blive testet for ordblindhed, og har herefter mulighed 
for at deltage i ordblindeundervisning for voksne.

Vi har undervisning på små hold med 3-6 deltagere, med 
undervisning, der er tilrettelagt lige til dig.

Vi har hold både dag og aften med typisk 3 – 5 timers 
undervisning om ugen.

Det er gratis at deltage i OBU.

Deltagerkrav til AVU, FVU og OBU
Undervisningen er for alle over 25 år. Er du ledig og på 
dagpenge eller kontanthjælp, har du som regel mulighed 
for at deltage i vores tilbud efter aftale med din A-kasse eller 
jobcentret.

Er du under 25 år kan du deltage, hvis du opfylder et af disse 
punkter:

• Du modtager ikke offentlige ydelser eller du arbejder 
min. 20 timer om ugen.

• Du har gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering.

• Du er på barsel med dagpenge.



Tilmelding fra 1. maj 2019

Sådan kommer du i gang
Bestil en tid hos vores studievejledere på 
herningvuc.dk/tidsbestilling for at høre mere om dine muligheder.

Du kan også ringe på 96 27 62 00 og lade os hjælpe dig med at 
finde et tidspunkt til en samtale.

Mød vores studievejledere

Kirsten Kjær 
kk@hhfvuc.dk

AVU

Anne-Marie Markussen 
mm@hhfvuc.dk
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