
PARALLELLEN
PÅ VUC
Begynd på undervisning, når det passer dig



- Så kan du tilmelde dig 
Parallellen på VUC i Holstebro.

På Parallellen er der nemlig løbende 
optag, og det vil sige, at du kan starte på 
undervisningen, når du er klar.

Hvad er Parallellen?

På Parallellen kan du få undervisning på 
AVU-niveau - det vil sige svarende til
8.-10. klasse - i dansk, engelsk og/eller 
matematik.

Parallellen er ikke som almindelig klasse-
undervisning.

På Parallellen sidder du sammen med 
andre kursister, som ikke nødvendigvis 
læser på det samme niveau som dig.

Der er derfor ikke fælles undervisning på 
klassen.
I stedet arbejder du alene eller i mindre 
grupper og får støtte og faglig vejledning 
af din lærer.

Fag du kan læse på Parallellen 

På Parallellen kan du få undervisning på 
AVU-niveau (svarende til 8.-10. klasse).

Du kan starte på det niveau, der passer til 
dig, fra basis til G, F, E og D niveau i
fagene dansk, engelsk og matematik.

Samtidig med, at du læser på Parallellen, 
kan du også vælge at følge andre fag;

• naturvidenskab

• samfundsfag

•  FVU (for dig, der har svært ved at 
skrive, stave, læse og/eller regne)

• ordblindeundervisning

VIL DU GERNE LÆSE PÅ VUC...
MEN ER UNDERVISNINGEN ALLEREDE I GANG?

BEGYND PÅ 
UNDERVISNING, NÅR 
DET PASSER DIG



ER DU KLAR TIL PARALLELLEN?

Ansvar for din egen læring

På Parallellen er du ansvarlig for egen 
læring.
Undervisningen er anderledes end på 
almindelige hold, og det er vigtigt, at du
kan arbejde selvstændigt og målrettet.

Før du kan starte på Parallellen, skal du 
deltage i et obligatorisk 2-timers intro- 
forløb, hvor du bl.a. lærer VUC’s 
IT-systemer og skolens øvrige faciliteter 
at kende.

Eksamen

Der afholdes eksamen i maj/juni og dec/
jan.

Du kan gå til eksamen i det/de forløb, du 
har nået at gennemføre.

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.

RING
9627 5800

så er du på vej



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.
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