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Som tosproget kan du gratis deltage i et 
kursus, som hedder FVU Start.

Med FVU Start bliver du bedre til dansk.
Der arbejdes med at blive bedre til at;

• forstå
• tale
• læse
• skrive dansk

Du vil opleve, at din hverdag bliver let-
tere, fordi du bliver bedre til dansk.

 
Du bliver undervist sammen med andre, 
som også gerne vil blive bedre til dansk.
Holdet er ikke så stort, så der er god tid 
til alle. 

Dansk for begyndere

For at deltage i undervisningen skal du 
kunne forstå talt og skrevet dansk, samt 
tale, læse og skrive dansk på et grund-
læggende niveau.

Tilmelding

Inden du kan blive tilmeldt FVU Start, 
skal du til en samtale på VUC. 
 
Som en del af samtalen skal du udfylde 
en test, som bruges til at vurdere, om 
FVU Start er det rigtige tilbud til dig.

FVU START - DEN KORTE VERSION

FVU Start

•  Undervisning i dansk for tospro-
gede, som kan tale, skrive og 
læse lidt dansk, men gerne vil 
lære mere.

 
• Undervisningen foregår på VUC.

•  Der er normalt undervisning én 
dag om ugen.

FVU Start 
er 

GRATIS

GRÆNSERNE 
FOR MIT SPROG 
SÆTTER GRÆN-
SERNE FOR MIN 
VERDEN



FVU START - DEN LANGE VERSION

FVU Start er et gratis undervisningstilbud, 
der henvender sig til tosprogede, som 
ønsker at blive bedre til dansk.

Undervisningen har et omfang af mindst 
30 timer og max 60 timer.

Forløbet kan planlægges fleksibelt og kan 
afvikles over fx 20 uger med 1 ugentlig 
undervisningsgang eller som et intensivt 
forløb med daglig undervisning.

Undervisningens formål

Undervisningen har 3 delmål:

•  Deltagerne styrker primært deres 
mundtlige færdigheder, så de kan del-
tage i samtaler om relevante emner på 
et basalt og forståeligt dansk.

•  Deltagerne styrker og øger deres ord-
kendskab, så de kan forstå og anvende 
hyppigt forekommende ord og faste 
vendinger.

•    Deltagerne styrker deres forudsæt-
ninger for at blive bedre til at læse og 
skrive dansk.

Inden start

Deltageren visiteres ved hjælp af en 
test for at vurdere, om FVU Start er 
det rette tilbud, eller om fx VUC’s FVU 
læsning er mere relevant.

Testen indledes med et interview, 
hvor deltageren skal svare på nogle 
spørgsmål. 
Derefter er der en lille læsetekst og 
en kort skriftlig opgave.

Visitationen tager højst 30 min., 
og deltageren får straks at vide,                         
hvad testen viser. 
Testen foregår på VUC.

RING
9627 5800

så er du på vej

I Danmark kan man
tage benene på nak-
ken, hoppe på tungen, 
have sommerfugle i 
maven og
sluge kameler



VIL DU VIDE MERE?

Tilmelding

For at kunne blive tilmeldt FVU Start, skal 
du til en samtale med en af vores studie-
vejledere.

Samtalen er ganske kort og skal blot 
sikre, at FVU Start er et relevant tilbud til 
dig. Herefter arrangeres endnu en sam-
tale inkl. en test, hvor underviseren vil 
vurdere dine dansk-færdigheder. 

VUC’s erhvervskonsulent

Som erhvervskonsulent rågiver Anne-Ma-
rie Rønn både store og små virksomheder 
i lokalområdet om uddannelsesmuligheder 
for deres ansatte - herunder også om FVU 
Start.

Kontakt Anne-Marie:
T 9627 5800 · Mail amr@holstebro-vuc.dk

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

T 9627 5800 · Mail vuc@holstebro-vuc.dk
www.holstebro-vuc.dk

Book tid online

Book tid hos en studievejleder nemt og 
hurtigt på www.holstebro-vuc.dk/book

Vælg ”Afdeling” (Holstebro eller Struer) 
og vælg herefter ”Kort vejledningssam-
tale” som emne. 
Bemærk, at du skal oprette dig som ny 
bruger, inden bookingen kan gennemføres 
- tryk derfor på ”Ny bruger”, når du bliver 
bedt om at logge ind. 
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