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Hvad er FVU-læsning?
FVU-dansk er et tilbud til dig, der
gerne vil blive bedre til at læse, skrive
og stave på dansk.

FVU er et gratis
undervisningstilbud.

Du kan f.eks. arbejde med at:
 Stave svære ord, nye ord og
fremmedord.
 Læse og forstå forskellige
tekster.
 Skrive en besked, et brev eller
en opgave.

FVU gør det lettere
for dig at klare
almindelige læse- og
skrive opgaver i
hverdagen

Hvem kan deltage?
FVU-kurserne er for tosprogede som:
 Allerede får undervisning på
slutmodulerne i
Danskuddannelse 1, 2 eller 3.
 Ikke har ret til mere
danskuddannelse.
 Gerne vil lære mere dansk.
FVU-prøver
FVU-dansk består af 4 trin. Du har
mulighed for at gå til FVU-prøve på
alle trin.

Du vil blive undervist
i emner såsom læseog staveteknikker,
orddannelser,
grammatik,
læseforståelse,
skriftlig fremstilling
og brugen af skrevne
tekster.
I undervisningen
inddrages forskellige
teksttyper fra
deltagernes hverdag.

FVU bevis kan du bruge, hvis du skal
søge om fx permanent
opholdstilladelse, dansk
statsborgerskab, optagelse på
videregående uddannelser osv. For
relevant trinniveau se venligst aktuelle
informationer på de pågældende
ministeriers sider.
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Hvad er FVU-matematik?
Du kommer til at arbejde med tal i
forhold til din hverdag, bl.a.:
 Din lønseddel
 Dit budget
 Rabat i forbindelse med
indkøb
FVU-matematik er opdelt i 2 trin. Du
vil arbejde med at gange og dividere,
lave grafer og diagrammer, beregne
areal og rumfang.
Målet med undervisningen er, at du
som kursist får mulighed for at afklare
og forbedre dine færdigheder i regning
og matematik.
Læs mere på vores side
www.sprogcentervejle.dk/kursister/fvu

Er du i arbejde?
Du kan søge om
løntabsgodtgørelse til
deltagelse i FVU, hvis
du går på kursus i
arbejdstiden.
Læs mere på
www.svu.dk
Er du ledig?
Får du dagpenge eller
kontanthjælp skal der
laves en plan
for FVU-kurset med
din A-kasse eller
sagsbehandler på
jobcentret. Du skal
derfor spørge på
Jobcenteret, hvis du
har lyst at følge et af
vores FVU hold.

På vores side kan du finde mere info
om FVU samt se planen for aktuelle
FVU hold.
Du kan også rekvirere en folder ved at
kontakte os.
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KONTAKT OS
Amira Saric
Uddannelses- og Erhvervskonsulent
AMSAL@VEJLE.DK
Telefon: 20 13 46 24

Man lærer, så længe man lever
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