
KOMPETENCELØFT
Planlagte kurser for erhvervsaktive efterår 2019



FVU (Forberedende Voksenundervisning) 
for erhvervsaktive giver beskæftigede 
mulighed for at opgradere deres kompe-
tencer indenfor en række centrale felter.
Tilbuddet er tiltænkt medarbejdere med 
vanskeligheder eller utilstrækkelige kom-
petencer - bl.a. tilbydes hjælp til læse-
skrive vanskeligheder, basal matematik 
og grundlæggende IT.

Alle kurserne er inddelt i trin, og deltager-
ne starter på det trin, der svarer til deres 
niveau. Undervisningen ligger tæt op af 
hverdag og job og tilpasses den enkelte 
deltager.

FVU er gratis, og der er mulighed for at 
søge om løntabsgodtgørelse.

Udover de planlagte kurser kan der efter 
ønske udformes flere forløb. Afviklings-
mulighederne er mange. Kontakt os for at 
høre mere om mulighederne.

FVU Læsning (dansk)

•  Deltagerne undervises i forskellige 
læse- og staveteknikker, orddannelse, 
grammatik, læseforståelse og skriftlig 
fremstilling.

•   Deltagerne lærer at bruge computeren 
aktivt og som støtte i arbejdet.

FVU Matematik

•  Deltagerne opnår forbedret talforstå-
else, bliver bedre til regning, og lærer 
grundlæggende matematiske begreber.

•  Der arbejdes med konkrete, praksis-
nære opgaver.

FVU Digital

•  Giver en solid introduktion til IT for 
begyndere og videreudvikler kompeten-
cerne hos lidt mere øvede, som kom-
mer dybere ind i funktionaliteterne i de 
forskellige IT programmer og lærer at 
arbejde hurtigere og smartere.

•  I undervisningen behandles bl.a. emner 
som informationssøgning på nettet, 
digital kommunikation og sikkerhed på 
nettet.

FVU Engelsk

•  Med FVU engelsk udbygges deltagernes 
ordforråd og deres evne til at gen-
nemføre samtaler om emner fra job og 
dagligdag.

•  Der arbejdes også med skriftligt engelsk 
- fx korte beskeder og e-mails.

•  Deltagerne lærer at bruge ordbøger og 
andre hjælpemidler.

FVU Start (for tosprogede)

•  Styrker deltagernes mundtlige færdig-
heder, deres ordforråd samt deres evne 
til at læse og skrive dansk.

•  Undervisningen foregår på små hold, og 
der er god tid til alle. 

At kunne forstå talt og skrevet dansk, 
samt at kunne tale, læse og skrive dansk 
på et grundlæggende niveau er en forud-
sætning for deltagelse.

FVU - OPGRADER KOMPETENCERNE LÆS MERE
holstebro-vuc.dk/erhverv



ORDBLINDEUNDERVISNING

Ordblindeundervisning (OBU) kan gøre en 
afgørende forskel for medarbejdere, som 
er udfordret af ordblindhed.

•  OBU er et gratis undervisningstilbud til 
ordblinde.

•    Undervisningen foregår på små hold 
med max. 6 kursister. 

•  Indhold og niveau tilpasses den enkelte 
deltager. Der er god tid til alle på holdet.

•  Der arbejdes læsning, stavning, skriv-
ning og grammatik med afsæt i tekster 
fra hverdag og job.

•  Deltagerne lærer at bruge en række 
IT hjælpemidler/redskaber, som gør 
hvedagen og løsning af arbejdsopgaver 
nemmere og hurtigere.

AVUnet
Med AVU-net læser deltagerne online. 
Dette giver maksimal frihed og fleksi-
bilitet for den enkelte - og gør det let 
at kombinere skole og job.
 
Fagene svarer til 8. - 10. kl. niveau, 
og kan være adgangsgivende til er-
hvervsuddannelser
• Dansk
• Dansk som andetsprog (DSA)
• Engelsk
• Historie
• Matematik
• Naturfag
• Samfundsfag

KURSER EFTERÅR 2019

Planlagte FVU-kurser

FVU Start uge 45 - 46
FVU Læsning uge 49 - 50
FVU Matematik uge 47 - 48
FVU Digital uge 45 - 46
FVU Engelsk uge 49 - 50

Planlagte OBU-kurser 

OBU  uge 40 - 41
OBU  uge 49 - 50

Maksimal 

FLEKSI-
BILITET



VIL DU VIDE MERE?

Mere info og tilmelding 

Ønsker du mere information om VUC’s til-
bud til erhvervsaktive, er vores erhvervs-
konsulent  Anne-Marie Rønn, altid klar til 
at hjælpe. 

Udover de planlagte forløb, kan der fast-
lægges skræddersyede forløb efter ønske 
og behov.

Kontakt Anne-Marie:
T 3018 4639 · Mail amr@holstebro-vuc.dk

Forudsætninger / Screening

For både FVU og OBU kræves en forudgå-
ende screening. Screeningen er med til at 
sikre, at deltagerne er i målgruppen for 
tilbuddet samt forme indholdet i undervis-
ningen til den enkelte.

Screeningen kan gennemføres i god tid 
før undervisningen.

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

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

VUC’s erhvervskonsulent

Som VUC’s erhvervskonsulent rågiver 
Anne-Marie Rønn både store og små 
virksomheder i lokalområdet om uddan-
nelsesmuligheder for deres ansatte.
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