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Forberedrveisnnding
Voksenunde

FVU

Tag VUC Erhverv med
på arbejdspladsen
Mange medarbejdere kan med fordel blive bedre til at læse, skrive, regne, tale engelsk og
anvende IT. I VUC Erhverv har vi stor erfaring med kompetenceløft af medarbejdere.
Her i brochuren kan du læse om vores tilbud inden for Forberedende Voksenundervisning
(FVU). Kurserne er gratis og kan foregå i arbejdstiden, og som virksomhed kan man – også
helt gratis – booke en uddannelseskonsulent til en indledende samtale eller et 1-2 timers
informationsmøde om brancherettet FVU.
Målgruppen er medarbejdere, der har brug for at blive bedre til:
• at læse og skrive (fx manualer, referater)
• matematik (hverdagens regneopgaver)
• IT (computer, tablet, e-boks, intranet, e-mail)
• engelsk (tale og forstå engelsk som en del af jobbet)
Vil du gerne vide mere om de enkelte tilbud, fleksible muligheder for tilrettelæggelse i
arbejdstiden, muligheder for at tage udvalgte fag og niveauer som online-undervisning?
På bagsiden kan du se, hvordan du kommer i kontakt med en uddannelseskonsulent
på dit lokale VUC.

Forudsætninger:

Muligheder:

Økonomi:

•	Deltagere skal være fyldt 18 år.

•	Afholdelse af kursus på jeres
arbejdsplads.

•	Etablering af FVU-kurser er
GRATIS for virksomheder.

•	Kursusafholdelse formiddag,
eftermiddag og aften.

•	Der kan søges løntabsgodtgørelse
SVU (Statens Voksenuddannelses
støtte) efter gældende regler.

•	Nødvendigt antal deltagere
aftales med det lokale VUC.

•	Undervisning for enkeltpersoner
kan også ske på hold på dit
lokale VUC.
•	Bærbare computere kan stilles til
rådighed i undervisningen.

•	Min. 3 timers undervisning om
ugen/min. 37 timer i alt (dansk
og matematik).
• Konsulentbistand er gratis.

Afklaring af dit faglige niveau
For at kunne starte på FVU skal du have afklaret dit faglige niveau, hvilket kan
gennemføres på din arbejdsplads. Det tager en halv times tid og vil vise, hvilket
niveau du skal undervises på. Det er dig – og kun dig – der kan se resultatet.
På baggrund af resultatet får du en personlig, individuel samtale.
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ET TYPISK FVU-FORLØB

Info
• Nøglepersoner
• Medarbejdere

FVU-afklaring

Individuel
vejledning

FVU-kursus

Transfer
Implementering
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FVU-dansk
FVU-dansk tilbydes på fire trin, hvor du som deltager arbejder på dit eget individuelle
niveau. Du får mulighed for at træne læsefærdigheder, blive bedre til at forstå det du
læser, stave bedre, skrive og forbedre dine formuleringsevner. Der kan arbejdes med
brancherettede emner i forhold til dit job og relevante ting i forhold til din fritid.

FVU-dansk kan bruges til at:

FVU-dansk kan styrke:

• styrke indlæring

•	læsning af faglige instruktioner og udfyldelse af arbejdssedler

• klare opgaver på arbejdspladsen bedre

• læsning af skemaer og informationsmaterialer

• klare konkrete jobfunktioner mere sikkert

•	formulering af beskeder, mails, beskrivelser og mødeindkaldelser

• blive nysgerrig på mere uddannelse

• skrivning af referater og dokumentation i journaler

• få lyst til nye udfordringer.

•	brug af IT til kommunikation og søgning og som redskab i øvrigt.

» FVU-dansk er undervisning i læse- og staveteknikker, læseforståelse og skriftlig fremstilling.
»	Der er fire trin/niveauer i FVU-dansk, og vi tilbyder også FVU-start for medarbejdere, der
gerne vil blive bedre til at kunne tale dansk.

»	Du får 30-60 timers undervisning pr. trin.
»	Du kan afslutte FVU-dansk på hvert trin 1-4 med prøve.
TRIN
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FVU-matematik
FVU-matematik tilbydes på to trin, hvor du som deltager arbejder
med individuelt tilrettelagte opgaver i matematik på dit eget niveau.
Undervisningen kan give dig bedre regnefærdigheder, mere sikker
talbehandling og forståelse for diagrammer og statistikker, der
anvendes på din arbejdsplads.

FVU-matematik kan bruges til at:

FVU-matematik kan styrke:

• blive bedre til regning

• forståelse af manualer og instruktioner

• klare opgaver på arbejdspladsen bedre

• indsigt i mængdeangivelse og doseringer

• udføre konkrete jobfunktioner bedre

• forståelse af arbejdssedler og opgørelser

• få forudsætninger i orden til mere uddannelse
• få lyst til nye udfordringer.

• vurdering af talmateriale
•	brug af IT som redskab i løsning af
matematikopgaver.

»	FVU-matematik er undervisning i talforståelse, regning og basale
matematiske begreber.

»	Der er to trin/niveauer i FVU-matematik.
»	Du får 30-60 timers undervisning pr. trin.
»	Du kan afslutte FVU-matematik på hvert trin 1-2 med prøve.
TRIN
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FVU-engelsk
FVU-engelsk tilbydes på fire trin, hvor du som deltager arbejder på dit eget individuelle
niveau. Du får mulighed for at opbygge et passende ordforråd og bliver bedre til at formulere dig i tale og på skrift. Der kan arbejdes med brancherettede emner i forhold til
dit job og relevante ting i forhold til din fritid.

FVU-engelsk kan bruges til at:

FVU-engelsk kan styrke din evne til at:

•	blive bedre til forstå, tale, læse og formulere dig
på engelsk

• forstå, hvad der bliver sagt på engelsk

• klare arbejdsopgaver, som indbefatter engelsk

•	give udtryk for holdninger og meninger mundtligt på et
forståeligt og sammenhængende engelsk

•	få forståelse af engelsk grammatik, ordforråd
m.m., som kan gøre dig dygtigere til sproget
•	få lyst til nye udfordringer.

• drøfte, forklare og kommunikere i arbejdssammenhænge

• small-talke i et enkelt og sammenhængende sprog
•	navigere på engelsksprogede hjemmesider og søge efter
relevante oplysninger.

»	FVU-engelsk er undervisning, der gør dig bedre til at kommunikere på
engelsk på arbejdspladsen.

»	Der er fire trin/niveauer i FVU-engelsk.
»	Du får 20-30 timers undervisning pr. trin.
»	Du får bedømmelse efter hvert gennemført trin, og FVU-engelsk kan
afsluttes med prøve efter trin 4.
TRIN
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FVU-digital (IT)
FVU-digital tilbydes på tre trin målrettet dig, som har
behov for at styrke dine grundlæggende færdigheder i
digital opgaveløsning inden for din jobfunktion. Faget
har således fokus på praktisk anvendelse.

FVU-digital kan bruges til at:

FVU-digital kan styrke din evne til at:

•	styrke dine basale færdigheder i digital opgaveløsning inden for din jobfunktion

• kunne håndtere filer

•	skabe en forståelse for digitale løsningers
indflydelse på arbejdslivet
•	betjene digitale løsninger som nyttige
værktøjer i dit job
• få mod på at tilegne dig nye digitale færdigheder.

•	kunne effektivisere arbejdet med relevante enheder og
digitale værktøjer
•	opnå færdigheder inden for opsamling, søgning og håndtering af
data
•	kunne målrette og effektivisere informationssøgning
• efterleve de lovgivningsmæssige krav til behandling af persondata.

»	FVU-digital ruster dig til at håndtere IT på arbejdspladsen.
»	Der er tre trin/niveauer i FVU-digital.
»	Du får 20-30 timers undervisning pr. trin.
»	Du får bedømmelse efter hvert gennemført trin, og FVU-digital kan
afsluttes med prøve efter trin 3.
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VUC Holstebro-Lemvig-Struer
www.holstebro-vuc.dk

Skive-Viborg HF & VUC
www.vucskive-viborg.dk

Randers HF & VUC
www.randershfvuc.dk
VUC Djursland
www.vucdjursland.dk

Aarhus HF & VUC
www.aarhushfogvuc.dk

VUC Ringkøbing-Skjern
www.vucrs.dk
Herning HF & VUC
www.herninghfogvuc.dk

TH. LANGS HF & VUC
www.thlangshf-vuc.dk

VUC & HF Skanderborg-Odder
Center for Uddannelse
www.scu.dk
Horsens HF & VUC
www.horsenshfogvuc.dk

Kontakt nærmeste VUC
Klik på kortet, på dit lokale VUC finder du kontaktoplysninger
på den uddannelseskonsulent, der kan hjælpe dig i gang

ThomasKristensen.com

Brug os, vi dækker
hele regionen

