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Hvad er VUC?

VUC står for VoksenUddannelsesCenter
- vi er en uddannelsesinstitution for 
voksne over 18 år.

Uddannelser på VUC
Holstebro-Lemvig-Struer 

•   Højere forberedelseseksamen (HF)     
Du kan læse en hel HF på 2 eller flere 
år, eller en fagpakke på 1 år.

 •  Almen voksenuddannelse (AVU)        
AVU svarer til 8.-10. klasse i folkeskolen.

•  Forberedende voksenundervisning (FVU)                                                      
FVU er et gratis tilbud til dig, der har 
grundlæggende problemer med læsning 
og matematik. Med FVU kan du blive 
bedre til at læse, stave, skrive og regne.

•  Ordblindeundervisning (OBU)            
Driller bogstaverne? VUC giver dig chan-
cen for at gøre noget ved det. Ordblind-
hed er ingen hindring for uddannelse og 
job.

•  Korte kurser målrettet erhvervslivet  
Tag et kursus sideløbende med dit job.

Hvorfor læse på VUC
Holstebro-Lemvig-Struer?

Vi har mange forskellige kursister med 
forskellige baggrunde og forskellige mål
med deres studier her;

•  Genopfriske og styrke deres kompeten-
cer, evt. sideløbende med deres job.

•  Komme et skridt nærmere deres drøm-
meuddannelse - fx på ungdomsuddan-
nelse, erhvervsakademi, professions-
skole, eller universitetet.

• Afslutte folkeskolen.

•  Læse et enkelt eller flere fag, som giver 
adgang til job eller videre uddannelse.

• Deltage i ordblindeundervisning.

• Lære dansk som andet sprog.
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VUC er for alle

Rummelighed, faglighed og fleksibilitet er 
vores kerneværdier.
Dét giver dig mange muligheder - både for 
at vælge, hvad du vil læse, og hvordan du 
vil læse det.

Du kan læse en af vores uddannelser 
samlet, eller vælge netop de fag, du har 
brug for.
Du kan læse om dagen, om aftenen, over 
nettet, over en længere periode eller som 
et intensivt forløb. 
 
Vores vejledere kan hjælpe og rådgive 
dig - og sammensætter et individuelt ud-
dannelsesforløb til dig, som passer til dig, 
dine uddannelsesdrømme og din hverdag.

Støtte

På VUC har du mulighed for at få ekstra 
støtte til at gennemføre din uddannelse.
Det kan fx være vejledningssamtaler, 
mentorstøtte, coaching eller social-
rådgivning.

Har du særlige behov og går på HF, kan du 
søge om special pædagogisk støtte (SPS) 
i form af en støtteperson, it-rygsæk, eller 
andre hjælpemidler.

Vi starter nye 
hold løbende 
hen over året, 
og du kan også 
starte efter 
studiestart

HVAD ER SÆRLIGT VED
VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

Se mere
holstebro-vuc.dk

book tid online



HVIS DU VIL 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 få information om og inspira-
tion til dine muligheder.

www.facebook.com/VUC.HLS

Bliv en del af VUC Holstebro-Lemvig-Stru-
er 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.
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