AVU

AVU
Almen Voksenuddannelse

Hvad er AVU?
AVU står for Almen
Voksenuddannelse,
og er for alle, der har
brug for at afslutte
eller forbedre fag på
niveau med folkeskolens
afgangsprøver.
Med en almen
voksenuddannelse
kan du:
•
supplere eller
opdatere dine almene
kompetencer på 8. til
10. klasses niveau
•
øge dine muligheder
for job og uddannelse
•
møde andre voksne
kursister

Fag på AVU
Kernefag:
•
Dansk
•
Engelsk
•
Matematik
•
Historie
•
Naturvidenskab
•
Samfundsfag
•
Tysk

Undervisningen
Undervisningen på
AVU foregår på skolen i
enten Skive eller Viborg.
Undervisningen er den
samme i både Skive og
Viborg. Undervisningen
kan på G og D niveau
afsluttes med en prøve.

Valgfag:
•
Billedkunst
•
IT
•
Samarbejde og
kommunikation
•
Psykologi
•
M.fl.

Priser og praktisk info
Undervisningen har
forskellige priser, og
er afhængig af din
uddannelse, og det/de
fag du ønsker at følge.
Bemærk dog at
undervisningen er SU
berettiget. Hvis du
deltager i undervisningen
i arbejdstiden, kan du
søge om SVU til delvis
dækning af lønnen. Du
kan få hjælp på SkiveViborg HF&VUC til dette.

Fagene kan kombineres
efter behov, og du kan
vælge flere fag eller
koncentrere dig om dit
ønskefag.
Flere fag kan tages på
forskellige niveauer.

Jeg har fået
meget støtte
og hjælp her
til min uddannelse,
og det er jeg glad
for. Her er rart at
være, og der bliver
taget hensyn til den
enkelte.
Rikke Bjerregaard, tidligere
kursist på både AVU og HF

Bøger og andet materiale
stilles til rådighed af
Skive-Viborg HF&VUC.
PC i undervisningen
Det er en forudsætning
for at deltage i
undervisningen påSkiveViborg HF&VUC, at man
har rådighed over en
PC i timerne såvel som
udenfor. Vi forventer
derfor, at du medbringer
en PC til al undervisning.
Kan dette ikke lade sig
gøre, har du mulighed
for at låne en computer
af Skive-Viborg
HF&VUC mod at stille
et depositum på 1.000
kr. og underskrive en
udlånsaftale.

En tablet (fx iPad) kan
i nogle fag være et
supplement til den
ordinære PC, men
ikke alle opgaver kan
forventes løst på en
tablet. I helt særlige,
konkrete situationer
kan kravet om, at man
skal medbringe en PC i
timerne, fraviges.
Tilmelding
Lyder AVU som noget
for dig? Så kan du
kontakte en af vores
studievejledere, som
hjælper dig videre.

Undervisning - på
5 niveauer
•

•

•

•

•

Basis på niveau
med folkeskolens
7.-8. klasse
G på niveau med
folkeskolens
9. klasse
F på niveau med
grundfag F på
erhvervsuddannelserne
E på niveau
med folkeskolens
10. klasse
D på niveau med
grundfag D på
erhvervsuddannelserne

Bliv klædt på til din fremtid! 8.-10. klasse for voksne
- til dig der gerne vil videre.
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Plads til dig

www.vucsv.dk
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