
Gratis undervisning til jeres medarbejdere

Forberedende voksenundervisning

Med et gratis FVU-kursus i virksomheden kan du styrke dine medarbejderes faglige 
kompetencer, fastholde dem på arbejdsmarkedet og ruste dem til fremtidens krav.

FVU-ENGELSK
FVU-DIGITAL
FVU-DANSK

FVU-MATEMATIK



GIV DINE MEDARBEJDERE  

Et skub i den rigtige retning med

Forberedende VoksenUndervisning (FVU)

- 
Undervisning i eller uden for arbejdstiden

- 
Praksisnær og brancheorienteret tilgang

- 
Undervisningsmateriale, der afspejler medarbejdernes behov

- 
Styrkelse af basale færdigheder i de konkrete jobfunktioner

- 
Udnyt perioder i virksomheden til opkvalificering af dine medarbejdere.

GRATIS
FVU-kurser via  

FOF Aarhus 

←

Vi ønsker at skabe mere værdi for vores  
medarbejdere og styrke deres almene  
færdigheder – som også vil gavne dem  
privat. Med FVU vil de få de rigtige redskaber, 
så de kan mestre øgede krav til skriftlighed og 
dokumentation bedst muligt i deres  
arbejde. Allan Thorup, lagerchef v. Frode Laursen

”

Kontakt FOF Aarhus  

For mere information og spørgsmål kontakt fagkoordinator 

Supattra Sang-Ngam ved FOF Aarhus på tlf. 8612 2955  

eller via e-mail: supattra@fof-aarhus.dk

Vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde.

FOF Aarhus • H.H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 2955 • mail@fof-aarhus.dk • www.fof-aarhus.dk



Hvordan kommer vi i gang? 
Trin og test
På dansk og matematik skal alle deltagere tage en test, der bestemmer hvilket 
trin, der skal undervises på. 
På engelsk og digital sker dette på baggrund af en individuel vurdering, samt 
en samtale med den enkelte medarbejder.

Engelsk: Lytte- og læseforståelse, samtale samt skrivefærdigheder (fire trin)

Digital: Anvendelse af digitale værktøjer, medier og ressourcer samt it-
sikkerhed og digital dømmekraft  
(tre trin)

Dansk: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling  
(fem trin)

Matematik: Talforståelse, regning, tabeller og statistik (to trin).

Læs mere om FVU på www.fof-aarhus.dk 

Husk! Vi er behjælpelige med at søge 
Statens VoksenUddannelsesstøtte, SVU.

- for virksomheder

FOF Aarhus • H.H. Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C
Tlf. 8612 2955 • mail@fof-aarhus.dk • www.fof-aarhus.dk



GRATIS   
            ORDBLINDEUNDERVISNING 

- OGSÅ PÅ VIRKSOMHEDER

Vi tilbyder Dansk for ordblinde, der ønsker at
lære at bruge hjælpemidler i hverdagen. Du  
arbejder med PC, smartphone og apps, og fokus er 
på dit behov for at læse og skrive på jobbet.

Bliv testet for ordblindhed før undervisning
Du skal igennem en test, der viser om du er ordblind.

Kontakt 
For mere information og spørgsmål kontakt  
fagkoordinator Supattra Sang-Ngam ved  
FOF Aarhus på tlf. 8612 2955 eller via 
e-mail: supattra@fof-aarhus.dk
 
Læs mere på www.fof-aarhus.dk 


