
FVU PÅ VUC
Bliv bedre til at læse, skrive og regne



FVU på VUC

FVU står for Forberedende Voksen-
undervisning.

FVU er et gratis tilbud til dig om 
undervisning i læsning og matematik.

Med FVU kan du blive bedre til at læse, 
stave, skrive og regne.

FVU dansk

I FVU dansk arbejder du med tekster, du 
kender fra din hverdag, blandt andet
aviser, blade, breve, pjecer, e-mails eller 
læsestof fra dit arbejde.

Du bliver undervist i forskellige læse- og 
staveteknikker, orddannelse, grammatik, 
læseforståelse og skriftlig fremstilling. 

Du lærer at blive bedre til at læse og 

skrive ved at bruge computeren aktivt og 
som støtte i dit arbejde.

FVU dansk består af 4 trin.
Undervisningen bliver tilpasset dit niveau, 
og du starter på det trin, der svarer til dit 
niveau.
Du kan vælge at afslutte hvert trin med 
en prøve og få et prøvebevis. 

FVU matematik

Med FVU-matematik kan du forbedre din 
talforståelse, blive bedre til regning
og lære grundlæggende matematiske 
begreber.

Du arbejder med tal fra din hverdag. Det 
kan fx være tal fra aviser, tv eller andre
dele af pressen, din lønseddel, eller ind-
køb.
Du lærer om længde, højde og omkreds, 
at lave prisoverslag, at forstå og bruge
tabeller og diagrammer, og du lærer at 
arbejde med geometriske figurer.

FVU matematik består af 2 trin.
Undervisningen bliver tilpasset dit niveau, 
og du starter på det trin, der svarer
til dit niveau.
Du kan vælge at afslutte hvert trin med 
en prøve og få et prøvebevis. 

HVAD ER FVU?

Ring
9627 5800

så er du på vej



For at kunne blive tilmeldt FVU på VUC 
skal du til en FVU-test, der kan afklare,
hvor godt du læser og regner.

Du skal tage testen på VUC.
Hver test varer ca. 30 min.

Efter testen vil en vejleder tale med dig 
om resultatet af din test, og hvilken
undervisning, der vil gavne dig.

Hvornår og hvor

Undervisningen foregår på VUC i 
Holstebro eller VUC i Struer.

Du kan læse FVU både på vores daghold 
og vores aftenhold.

Der starter hold løbende hen over 
skoleåret.

Kontakt VUC Holstebro-Lemvig-Struer for 
yderligere information tlf. 9627 5800.

Økonomi

FVU undervisning er gratis for kursister.

Hvis du er i job, kan du søge om SVU 
(Statens Voksenuddannelsesstøtte).
SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og 
gør det muligt for dig at deltage i 
undervisning i arbejdstiden.

SVU udgør 80% af dagpengesatsen, og 
kan gives på fuld- eller deltid.
Læs evt. mere på www.svu.dk eller 
www.holstebro-vuc.dk.

BLIV BEDRE TIL AT 
LÆSE, SKRIVE OG 
REGNE
Vi kan hjælpe dig på VUC.

ER FVU NOGET FOR DIG?

BRUG FOR STØTTE

På VUC har du mulighed for at få 
ekstra støtte til at gennemføre din 
uddannelse.

Det kan fx være vejlednings- 
samtaler, mentorstøtte, coaching 
eller socialrådgivning.
Har du særlige behov, kan du 
søge om special pædagogisk 
støtte (SPS) i form af en 
støtteperson, IT-rygsæk, eller 
andre hjælpemidler.



VIL DU VIDE MERE?

www.holstebro-vuc.dk

På vores hjemmeside kan du bl.a. læse om 
vores mange forskellige uddannelser og 
fag samt se skemaer og kommende hold. 
Klik forbi og se dine mange muligheder.

www.facebook.com/VUC.HLS

Bliv en del af VUC 
Holstebro-Lemvig-Struer på Facebook.

VUC - Holstebro
Vald. Poulsens Vej 8 · 7500 Holstebro

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

Har du brug for vejledning? 

I vejledningen kan du få rådgivning og 
støtte til dine studier. Her kan du bl.a.

•  Til- eller framelde dig fag og få tilpasset 
din studieplan, hvis der er behov for det.

•  Få hjælp og støtte, hvis du får studie-
problemer.

•  Få vejledning og inspiration til dine 
fremtidsplaner.

M
arts 2017




