Forberedende Voksenundervisning via VUC i en Coronatid.
FVU er gratis for både virksomhed og medarbejder.
Mange medarbejdere kan med fordel blive bedre til at tale engelsk, anvende IT, læse, skrive og
regne. VUC Ringkøbing-Skjern har stor erfaring med kompetenceløft af medarbejdere.
Målgruppen er medarbejdere, der har brug for at blive bedre til:
 engelsk (tale og forstå engelsk som en del af jobbet)
 IT (computer, tablet, e-boks, intranet, e-mail)
 at læse og skrive (fx manualer, referater)
 matematik (hverdagens regneopgaver)
Inden opstart på FVU skal medarbejderen have en personlig samtale med læreren eller skolens
vejleder. Samtalen vil klarlægge, om medarbejderen er i målgruppen for FVU undervisning.
I Corona-perioden foregår alt undervisning online. Eneste krav er en computer og en mailadresse.
Det vil sige undervisning når du har tid.
Følgende hold er faste hold hver uge:
Matematik: hver torsdag og fredag i tidsrummet kl. 8.00-11.20 (der kan vælges eller 8 timers
undervisning pr. uge)
Dansk: hver tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 8.00-11.20 (der kan vælges 4, 8 eller 12
timers undervisning pr. uge)
Engelsk kan foregå hver torsdag og fredag i tidsrummet kl. 8.00-15.00
Digital kan foregå hver tirsdag og onsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.00
Ved ønsker om andre tidspunkter, kontaktes Kursus- og Erhvervschef Hanne Vestergaard på 2330
4656 eller HV@ucrs.dk
Der kan søges lønkompensation via SVU efter gældende regler, kompensationen er på 100%
dagpenge, uanset uddannelsesniveau. Se uddrag af SVU regler på næste side.

Ordblinde undervisning via VUC i en Coronatid.
OBU er gratis for både virksomhed og medarbejder.
Ved mistanke om ordblindhed ved en medarbejder, kontaktes VUC’s vejleder Henriette Leth på
mailadresse HLE@ucrs.dk eller direkte nummer 9627 5852/mobil: 2280 2860
Inden opstart på ordblinde undervisning skal medarbejderen gennemføre en online test og have
en personlig samtale med en af skolens vejledere. Samtalen vil klarlægge, om medarbejderen er i
målgruppen for OBU undervisning.
VUC har online OBU undervisning hver mandag i tidsrummet fra 8.00-14.30.
Andre dage kan aftales. Ved ønsker om andre tidspunkter, kontaktes Kursus- og Erhvervschef
Hanne Vestergaard på 2330 4656 eller HV@ucrs.dk
Der kan søges lønkompensation via SVU efter gældende regler, kompensationen er på 100%
dagpenge, uanset uddannelsesniveau. Se uddrag af SVU regler på næste side.

Uddrag af gældende regler for SVU for FVU og OBU kursister. Se yderligere på
svu.dk
For at få SVU skal du:









have haft arbejde i 26 uger
Skal du deltage i forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for
voksne (OBU), skal du være fyldt 20 år
I forbindelse med SVU til forberedende voksenundervisning (FVU) eller
ordblindeundervisning for voksne (OBU) er der ingen regler for din uddannelsesmæssige
baggrund.
være optaget på en uddannelse, der er godkendt til SVU (tilsagn om, at du er optaget, er
tilstrækkeligt).
have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse
være studieaktiv
ikke få anden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger.

