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Plan for udbud af FVU og OBU 
 

Igennem de sidste par år har efterspørgslen på FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU 
(ordblindeundervisning) ligget på et stabilt niveau, og det forventes, at det nuværende udbud kan 
imødekomme efterspørgslen. 

 
Formålet for indsatsen generelt: 
Målet med undervisningen for FVU og OBU er at opfylde de ministerielle formål og krav, som 
beskrevet nedenstående.  

 
Formålet for indsatsen for FVU: 
Det overordnede formål for FVU er at forbedre og supplere voksnes grundlæggende færdigheder 
med henblik på videre uddannelse og på at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle 
sider af samfundslivet. 
 

• Formålet med FVU-start er at give voksne med dansk som andetsprog mulighed for at udvikle 
deres mundtlige kommunikative færdigheder, herunder ordkendskab og ordforråd samt 
styrke deres forudsætninger for læsning og skrivning gennem læse- og skriveforberedelse. 
 

• Formålet med FVU-læsning er at give deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og 
supplere sine funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. 

 

• Formålet med FVU-matematik er at deltagerne afklarer, forbedrer og supplerer 
talforståelser og funktionelle matematikfærdigheder, som voksne principielt har brug for i 
alle sider i et demokrati.  
 

• Formålet med FVU-engelsk er at styrke deltagerens kommunikative færdigheder, således at 
deltageren kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i 
forhold til job i hverdagen. Undervisningen skal desuden give mod til læring og tage 
udgangspunkt i deltagerens jobrelaterede behov. 
 

• Formålet med FVU-digital er at styrke deltagerens muligheder for at udvikle og opnå rutine 
og sikker brug af deres basale digitale færdigheder med henblik på at betjene sig af digitale 
løsninger som nyttige værktøjer på arbejdsmarkedet samt at få mod på at tilegne sig nye 
digitale færdigheder. 

 
 

Formålet for indsatsen for OBU: 
• Ordblindeundervisningen for voksne er målrettet personer, der har basale vanskeligheder 

ved at tilegne sig skriftsproget. Undervisningen skal være særlig tilrettelagt således, at den 
afhjælper eller begrænser vanskelighederne og forbedre deltagernes muligheder for at klare 
sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder.  
 

• Desuden skal ordblindeundervisningen medvirke til at forbedre deltagernes muligheder for 
at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at 
forstå, anvende og producere skrevne tekster og anvende relevante hjælpemidler. 
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For at kunne opfylde ovenstående formål og krav er det nødvendigt med et forskelligartet udbud af 
undervisning i FVU og OBU, både geografisk og på forskellige tidspunkter på dagen, således at der 
sikres let adgang til undervisningen.  
 
Desuden skal der være en aktiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder og foreninger, så 
ansatte og medlemmers adgang til ovenstående uddannelser fremmes og gøres let tilgængelige. 
 

 
Omfanget af det samlede udbud: 
Det samlede undervisningsudbud er følgende for VUC Holstebro-Lemvig-Struer og AOF i Holstebro 
og Lemvig: 

• OBU-dansk  

• FVU-start 

• FVU-læsning 

• FVU-matematik 

• FVU-engelsk 

• FVU-digital 
 
Aktuelle hold kan findes på www.holstebro-vuc.dk og https://center.aof.dk/afdeling/aof-midt-

holstebro 
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