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FVU
Forberedende
Voksen Undervisning

Hvad er FVU?
FVU står for
Forberedende Voksen
Undervisning og er til dig,
der har brug for at blive
bedre til at læse, skrive
og/eller regne.
Du kan vælge mellem to
emner:
•
FVU-læsning,
hvor du arbejder med
læsning, skrivning,
stavning
og grammatik
•

FVU-matematik,
hvor du arbejder med
regning og matematik

Hvorfor FVU?
Der er mange gode
grunde til at vælge FVUlæsning og/eller
FVU-matematik.
FVU giver dig mulighed
for at blive bedre til at:
•
læse og forstå
•
formulere dig
skriftligt
•
stave - blandt andet
ved hjælp af IT
•
regne
•
ruste dig til at
dygtiggøre dig - både
på dit arbejde og i din
fritid

Fokus på din hverdag
FVU er en uddannelse,
der tager udgangsunkt i
hverdagen - det kan både
være i forhold til arbejde
og interesser.
Eksempel fra læsning:
•
læse og forstå en
brugsvejledning til en
maskine
•
skrive en vigtig
besked til en
kollega
•
læse et dokument
fra skole eller
myndigheder
Eksempel fra matematik:
•
udfylde en
timeseddel
•
kontrollere en
lønseddel
•
låne penge i banken

Det gode
ved VUC er,
at man selv
vælger at gå her.
Det er godt og
meget motiverende.
Rikke Bjerregaard, tidligere
kursist

Undervisningen
•
kan foregå på VUC i
Viborg eller Skive
•
kan foregå både om
dagen og om aftenen
•
findes på flere trin
•
tages kun på de
nødvendige trin
•
kan afsluttes med en
prøve efter hvert trin

Pris
Undervisningen er gratis
for alle. Bøger og andet
materiale stilles til
rådighed af skolen.
Hvis du deltager i
undervisningen i
arbejdstiden, kan du
søge om SVU til delvis
dækning af lønnen. Få
hjælp på Skive-Viborg
HF&VUC til dette.
Tilmelding
Book tid hos en
studievejleder i dag!
Ring til os...
Skive: 97 52 18 22
Viborg: 86 61 17 00

Obligatorisk test
-Få det bedste ud
af FVU!
Alle der melder sig til
undervisning i FVU,
skal først tage en
test. Testen bruger
vi til at se, om du
kan få udbytte af
at gå til FVU. Den
tager mellem ½ time
og 2 timer. Du kan
gå til FVU, uanset
hvilken skolegang
eller uddannelse du
tidligere har deltaget
i, hvis testen viser,
du kan få udbytte af
FVU.

Der er mellem 40 og 80
lektioner pr. trin.
Hvordan kan jeg
få FVU?
Du skal til en test, inden
du starter på et hold.
Det er for at få det
bedste udbytte af
undervisningen.
Der er løbende opstart af
holdene.
Har du brug for at blive bedre til at læse og skrive?
Og måske også regne? Så er FVU for dig!
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