
Damhaven 13A, 7100 Vejle 01 

 

   

 

FVU-START  
for tosprogede 

 

SPROGCENTER VEJLE   

 



02 Damhaven 13A, 7100 Vejle 

Hvem kan gå på FVU-start? 

 

Målgruppen for FVU-start er voksne 

med dansk som andetsprog, som har 

brug for at udvikle deres mundtlige 

kommunikative færdigheder.  

 

Det kan fx være personer, der har behov 

for at styrke deres dansksproglige 

færdigheder forud for deltagelse i FVU -

læsning eller - matematik på 

Sprogcentret.  

 

FVU-start kan også finde sted forud 

for start på en 

arbejdsmarkedsuddannelse (fx SOSU) 

eller en erhvervsuddannelse.  

 

Inden undervisningsstart skal der i 

hvert enkelt tilfælde foretages en 

vurdering, en såkaldt visitation.  

  

 

Undervisningssituation på Sprogcenter Vejle 
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Hvilket mål har FVU-start? 

 

Det overordnede formål er at forbedre 

og øge ordforråd og ordkendskab.  

 

Ved at styrke kursisternes mundtlige og 

kommunikative færdigheder på FVU-

start bliver kursisternes forudsætninger 

for læseaktiviteter gennem læse- og 

skriveforberedelse bedre. 

 

Hvilket fokus er der på FVU-start? 

 

Kursisterne lærer igennem følgende 

strategier: 

 Berettende 

 Instruerende 

 Argumenterende  

 Diskuterende 

 Evaluerende 

 

Kursisterne arbejder med ordforråd, 

lytning og samtale. 

 

 
 

Hvorfor er det en god ide? 

 

 Du vil lære at anvende 

forskellige 

kommunikationsstrategier 

 Du vil forstå mindre hyppigt 

forekommende ord 

 Du vil lære at anvende nye ord 

 Du vil lære at kommunikere om 

relevante emner på et basalt 

niveau 

 Du får et mere sikkert sprog på 

dansk 

 Du vil øge dine chancer for at 

starte på FVU trin 1  

 

 

Hvordan tilmelder du dig FVU-

start? 

 

Du kontakter Sprogcentrets FVU-

koordinator.  

Herefter får du et tidspunkt, hvor I skal 

mødes til en samtale.  

FVU-koordinatoren vil her oplyse dig 

om startdatoen. 

 

Se kontaktinfo på bagsiden. 
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KONTAKT 
Jette Arndal Nielsen 
FVU-koordinator/visitator 

 
jearn@vejle.dk  
 
23 45 43 33 
 

 

www.sprogcentervejle.dk
mailto:gurkl@vejle.dk
http://www.sprogcentervejle.dk/kursister/fvu

