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Du er aldrig for gammel til at lære nyt

Cirklen viser hele Danmarks befolkning
 583.000 voksne har svært
ved at læse og stave
 531.000 voksne har svært
ved at regne
 1.032.000 voksne har svært
ved at anvende it
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Vil du gerne blive bedre til
at læse, skrive og regne,
så er det ikke for sent
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FVU (Forberedende voksenundervisning) er et tilbud til dig. Her kan
du blive bedre i dansk, engelsk, matematik og it. Et kursus på FVU
giver et solidt fundament, som gør, at du står bedre i dit arbejde,
ved jobskifte, og hvis du vil tage mere uddannelse.
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FVU henvender sig til dig,
• der gerne vil blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge it
i din hverdag og på dit arbejde.
• der gerne vil i gang med en uddannelse som f.eks. AMU-kurser, 
serviceassistent eller anden erhvervsuddannelse.
• der er to-sproget og gerne vil blive bedre til dansk.

I dansk arbejder du bl.a. med:
• tekster fra dagligdagen f.eks. aviser,
vejledninger, artikler eller fra dit
arbejde eller forældreintra.
• at bruge forskellige strategier
til at læse teksterne.
• skriveøvelser fra hverdagen f.eks. at skrive
e-mails, breve, beskeder og invitationer.
• at lære om grammatik og stavning.

I engelsk arbejder du bl.a. med:
• at forstå, hvad andre siger til dig
på engelsk.
• at læse engelske beskeder.
• at tale engelsk med kolleger eller
kunder.
• at skrive engelske tekster.

FVU er inddelt i trin (niveauer), så når du
begynder til undervisning, vil du være på
hold med andre. Du skal være 18 år for at
kunne gå til FVU, og inden du starter til
undervisning, skal du screenes.

I matematik arbejder du bl.a. med:
• at lægge sammen, trække fra,
gange og dividere.
• at fremstille enkle tabeller og diagrammer.
• at forstå matematiske begreber
og størrelser.
• at overskue og vurdere matematisk
information.

Du kan altid snakke med din lokale
afdeling eller a-kasse og høre nærmere
om FVU. Du kan også ringe til AOF eller
VUC for at få mere information.

I IT arbejder du bl.a med:
• at søge på internettet.
• at kunne læse og skrive e-mails.
• at anvende e-Boks, borger.dk
og bruge NemID.
• at få viden om datasikkerhed.

