
FVU: Skive

Undervisningstider 
og anden information
Praktiske oplysninger om FVU på Skive-Viborg HF&VUC
FVU er et tilbud til virksomheder, medarbejdere og enkeltpersoner om at supplere og forbedre deres færdig heder i 
fagene dansk og matematik. FVU-dansk beskæftiger sig med læsning, stavning og skriftlig fremstilling. 
FVU-matematik indeholder talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber.

Priser
Undervisningen er gratis. 

Undervisning
Undervisningen i FVU-dansk tilbydes på 4 niveauer, i FVU-matematik tilbydes 2 niveauer. Hvert niveau er på 
40-80 lektioner, der kan foregå både om dagen og om aftenen. FVU-kurser kan tilrettelægges meget fleksibelt: 
Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller hos VUC, og det ugentlige timetal kan varieres og tilpasses de 
aktuelle muligheder og behov.

Undervisningen tager udgangspunkt i materialer fra dagligdagen, i kursisternes erfaringer og forudsætninger. Det 
kan være manualer og skemaer fra arbejdspladsen eller opgaver, der bedst løses ved hjælp af tal og matematik. 
Bøger og de fleste undervisnings materialer stilles til rådighed af VUC.

SVU
(Statens VoksenUddannelsesstøtte) kan søges af lønmodtagere, selvstændige og medhjælpende ægtefæller i 
alderen 25 - 64 år.

Dagpenge
Som arbejdsledig på dagpenge har du mulighed for at følge under visning på FVU. Du kan få yderligere oplysninger 
om priser og muligheder for under visning på tlf. 97 52 18 22.

Der er mange gode grunde til at vælge FVU-dansk og/eller FVU-matematik. FVU giver dig mulighed for at blive bedre til at læse og forstå samt 
bedre til at regne. Du bliver bedre rustet til at dygtiggøre dig både på dit arbejde og i din fritid. Inden du starter med undervisning på VUC, skal du 
til en test for at få det bedste udbytte af undervisningen. 



Ret til ændringer forbeholdes. Sidst ændret den 09.09.2022

Daghold FVU 2022/2023
Hold Fag Timetal Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Start Slut

sDf11D Dansk 6 08:00-10:30 11:25-14:10 09.08.22 22.06.23

sDf11KD Dansk 6 08:00-10:30 11:25-14:10 09.08.22 22.06.23

sDf11S Dansk - start 6 08:00-10:30 11:25-14:10 09.08.22 22.06.23

sDf19D Dansk AVU 3 10:35-13:20 09.08.22 09.05.23

sDf11M Matematik 4 08:00-11:20 11.08.22 22.06.23

sDf19M Matematik AVU 2 08:00-09:30 11.08.22 11.05.23

Aftenhold FVU 2022/2023
Hold Fag Timetal Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Start Slut

sAf1D Dansk 3 17:00-19:35 15.08.22 12.06.23


