
FAKTA
HVOR? 
VUC i Skjern/ Ringkøbing eller Øl-
strup, eller på virksomheden.
Ved hold på virksomheden aftales 
opstart og antal lektioner pr. uge. 

HVORNÅR? 
VUC i Skjern og i Ringkøbing har 
løbende opstart. Det gælder både 
for ”klar til FVU-start” og FVU under-
visning.

HVORDAN?
Kontakt Kirsten Cæsar for aftale 
om screening af medarbejdere.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt 
VUC Uddannelseskonsulent
Kirsten Cæsar
Telefon: 2041 6945 / kic@ucrs.dk 
https://www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/

BLIV BEDRE TIL DANSK
GRATIS DANSKUNDERVISNING FOR UDLÆNDINGE
Klar til FVU-start (Forberedende voksenundervisning):
Når medarbejderen mangler dansksproglige kompetencer, kan det hæmme 

arbejdsindsatsen. ”Klar til FVU-start” er til de 2-sprogede, der har været i Dan-

mark nogle år, og som taler og forstår meget lidt dansk. 

Der skal være en individuel samtale før undervisning, som klarlægger om med-

arbejderen er klar til undervisning. 

Undervisningen foregår uden for arbejdstiden eller efter anden aftale.

Undervisning uden for arbejdstiden er gratis

Undervisning i arbejdstiden koster 104,- kr/t

vuc@ucrs.dk 

Gratis Forberedende voksenundervisning (FVU):
FVU-start er for de medarbejdere, der kan lidt mere dansk, som kan læse lidt, 

skrive lidt og tale lidt dansk. 

På FVU-start ligger hovedvægten på at tale, forstå og læse dansk.

FVU dansk er næste niveau og kræver lidt flere dansk kundskaber.

På FVU dansk ligger hovedvægten på læse og skrive delen.

Der skal være en individuel samtale før FVU start og en test + samtale før FVU 

dansk, som klarlægger, hvilket niveau medarbejderen er klar til.

Undervisningen kan foregå både i arbejdstiden eller uden for arbejds- 

tiden. Ved FVU i arbejdstiden kan der, efter gældende regler, søges SVU (lønre-

fusion), som er 100% af dagpengesatsen.

Virksomhed/arbejdsgiver

’Klar til FVU-start’ og FVU

Der er løbende optag på holdene.

Tirsdage - start 13. sept. kl. 17.00-19.30 på Ølstrup Friskole
Torsdage - start 15. sept. kl. 17.00-19.30 på VUC i Ringkøbing
Nye hold i Skjern fra uge 43 i dagtimerne


