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Bliv bedre til:
• læsning
• stavning
• skrivning

• IT
• regning og matematik

... og få:
• vejledning til  

job og uddannelse.

FVU DANSK & MATEMATIK
GRATIS KURSER

Forberedende voksenundervisning

FVU-dansk 
Bliv testet inden start:
Vi afholder løbende test, så alle kan blive placeret på det  
rigtige trin. Det er muligt at komme på et hold når som helst.

Efter testen vil du få respons på resultatet, så der kan  
udarbejdes en undervisningsplan.

FVU-undervisning ved FOF Aarhus er GRATIS.  
Har du en handlingsplan gennem dit jobcenter, hvor undervisning 
i FVU-dansk eller -matematik indgår som en del af planen, så sker 
betalingen herigennem. 
 

 
Tilmelding:
 
Er du interesseret? Så kontakt FOF Aarhus på 
tlf.: 8612 2955 eller skriv en mail til mail@fof-aarhus.dk

←
GRATIS   

            ORDBLINDEUNDERVISNING 
     

VED FOF AARHUS
 

 
  

Bliv testet for ordblindhed: 
Før du kan begynde undervisning,  
skal du igennem en test, 
der vil vise, om du er ordblind. 

Kontakt: 
Lone Husted Kristensen 
for aftale om en test. 
Tlf. 8612 2955 
mail: lone@fof-aarhus.dk

       OBU-undervisning:
• i et godt og trygt miljø
• på små hold (4-6 deltagere)
• med IT efter behov
• med hjælp til tablets og smartphones
• med mulighed for engelsk og matematik.

Redigeret: nov. 2019



ET SKUB I DEN RIGTIGE RETNING  

FVU-undervisning i dansk og matematik 

Benyt chancen til at forbedre dit danske sprog, især skriftligt, og få mere 

forståelse for regning og matematik. FOF Aarhus tilbyder dig kurser, der kan give 

dig et skub i den rigtige retning hen imod en eventuel videreuddannelse eller 

bare helt for din egen skyld.

Forberedende voksenundervisning 
Forberedende voksenundervisning (FVU) er til voksne, der 
ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
 
FVU-dansk: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling. På fem trin. 
 
FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale matematiske  
begreber. På to trin.

Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve.  
Det er gratis at deltage i undervisningen.

Bliv testet og få den undervisning, der passer lige netop til dig.
Kontakt FOF Aarhus for at aftale tid til en test. 
Tlf. 86 12 29 55 eller mail@fof-aarhus.dk

5 trin i FVU-dansk
 
Vi har FVU-dansk på følgende niveauer: Start, trin 1, trin 2, trin 3 og trin 4. 
Du starter på det niveau, der passer til dig bedst. 

Start 
Her arbejder du med dit mundtlige sprog, for at dit ordforråd skal blive 
større. Du arbejder at læse og skrive diktater med korte, lydrette ord.

Trin 1 
Her lærer du bogstavernes lyde og staver lette ord. Du lærer at læse og 
skrive små korte tekster. 

Trin 2 
Her lærer du grammatik og regler for, hvordan ord staves. Du lærer at 
formulere dig skriftligt og læse forskellige tekster. 

Trin 3 
Her lærer du forskellige teksttyper og læseteknikker. Du lærer gramma-
tik og får et større ordforråd. 

Trin 4 
Her lærer du, hvordan du sætter dig ind i et fagligt område, og hvordan 
du skriftligt får formidlet din viden. Trin 4 slutter med et niveau, der 
svarer til 9. klasse. 

Undervisningen 
Hvert trin varer 40-80 lektioner med mulighed for at gå til prøve  
efter hvert trin. Fælles for alle trin indeholder undervisningen  
elementerne: læsning / stavning / skriftlig fremstilling 

Vi arbejder typisk med tekster fra hverdagen på alle trin. 
Undervisningen er fleksibel og tager udgangspunkt i deltagernes  
behov. Vi tilstræber et godt og trygt undervisningsmiljø, hvor der både  
er fokus på den enkelte og holdet.

    
     Vi arbejder med: 

•	 læsning
•	 stavning
•	 skrivning
•	 IT
•	 regning og matematik

    Der gives:
•	 vejledning til job og uddannelse

     Forløbet vil være individuelt tilrettelagt 
     med fokus på den enkeltes behov.
     Alle deltagere skal igennem en test og 
     en indledende samtale inden start.

GRATIS
FVU-kurser hos  

FOF Aarhus 

 Hele året rundt -

dag, aften

og weekend

←


