FVU
Et meningsfuldt tilbud til borgere, der har brug for at
blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Forberedende voksenundervisning (FVU) på VUC Djursland
Målgruppe
 Unge og voksne, der har svage faglige kompetencer inden for dansk og matematik.

Formål
 At den enkelte bliver bedre til at læse, stave og skrive.
 At den enkelte får bedre forståelse for tal, regning og matematiske begreber.
 At den enkelte forbedrer sine muligheder for videre uddannelse og / eller job.

Indhold
 Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens hverdag og behov.
 Materialet tager afsæt i den enkeltes hverdag, så som nyhederne, breve og mails fra kommunen,
bankpapirer osv.
 Relevant og vedkommende undervisning.
 Personlige samtaler med lærer og vejleder omkring muligheder efter endt undervisningsforløb.

Tilrettelæggelse
 Dag- og aftenhold.
 30-60 lektioner pr. trin (dansk har 4 trin og matematik har 2 trin).

Vejledende læsetest
 Den vejledende læsetest er en elektronisk test, der benyttes til at vise det overordnede behov for
flere kompetencer inden for dansk og matematik. Testen viser, om den enkelte kan have gavn af
mere undervisning på fx AVU (9./10. kl.), FVU, Sprogskole eller OBU.

Trinplacering på FVU
 Trinplaceringen foregår i undervisningen på FVU og består af forskellige test, som læreren
udvælger. Testene er baggrund for niveauinddelingen i hhv. dansk (4 trin) og matematik (2 trin).

Prøve
 Alle der er tilmeldt FVU dansk eller matematik, kan gå op til en prøve i de forskellige trin.
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Muligheder for hold:
1. Aftenhold, dansk, der ligger tirsdag fra 17.20-20.00 i Nytorv bygningen, Grenaa.
(åben for tilmelding)
2. Dagshold, dansk, der ligger onsdag fra 9.00-12.00 i Hornslet (åben for tilmelding)

3. Dagshold, dansk og matematik, der ligger hhv. tirsdag og torsdag fra 9.00-12.00
i Hornslet. (Syddjurs Kommune hold med løbende optag)
4. Dagshold, dansk og matematik, der som i Hornslet er fordelt over to dage, men
som er placeret i Grenaa (under udvikling/ikke oprettet endnu).

Økonomi


Gratis for borgeren, men så snart borgeren er tilmeldt FVU som led en jobplan, skal kommunen
betale for undervisningen. Jf. gældende takstkatalog. Den vejledende læsetest er dog gratis for
kommunen.

Start


Løbende optag og efter aftale.

Tilmelding



VUC studievejledning: 8758 3300.
Ring hverdage mellem kl. 10-12 og aftal nærmere.
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