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2 EFTERUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN

Efteruddannelsen er gratis, og uanset om man vælger at afholde undervisningen i eller 
uden for arbejdstiden, kan man – også helt gratis – booke en uddannelseskonsulent til en 
indledende samtale eller et 1 -2 timers informationsmøde.

Gratis efteruddannelse
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INDHOLD
VUC Erhverv tilbyder efteruddannelsesforløb for medarbejdere. 

Her i kataloget kan du blive klogere på dine muligheder inden for:

På bagsiden kan du se, hvordan du kommer i kontakt med en uddannelseskonsulent. Det 
er også uddannelseskonsulenten, du kan kontakte, hvis du har opklarende spørgsmål til 
efteruddannelsesforløb, mulighed for løntabsgodtgørelse og SVU m.m

Brancherettet FVU side 4
Dansk • Engelsk • Matematik • IT

Hjælp til ordblinde side 10
Hjælp, støtte og IT-redskaber til læsning og skrivning på jobbet

Online efteruddannelse side 12
Brancherettet FVU • 9. og 10. klasse • Fag på gymnasiale niveauer

Få testet dit faglige niveau side 18
Bliv klogere på dit faglige udgangspunkt for efteruddannelse:
Dansk • Engelsk • Matematik • IT

Tag kontakt
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Bliv bedre til at læse, stave, regne, tale 
engelsk og anvende IT

Afklaring af dit faglige niveau

Mange medarbejdere kan med fordel blive bedre til at læse, stave, regne, tale engelsk og 

anvende IT. I VUC Erhverv har vi stor erfaring med kompetenceløft af medarbejdere.

På de følgende sider kan du læse om vores tilbud inden for FVU (Forberedende Voksen-

undervisning). Kurserne er gratis og foregår i arbejdstiden, og som virksomhed kan man 

– også helt gratis – booke en uddannelseskonsulent til en indledende samtale eller et 1-2 

timers informationsmøde om brancherettet FVU.

Målgruppen er medarbejdere, der har brug for at blive bedre til læse og skrive (fx manualer, 

referater), matematik (hverdagens regne opgaver), IT (computer, tablet, e-boks, intranet, 

e-mail) og engelsk (tale og forstå engelsk som en del af jobbet).

Vil du gerne vide mere om de enkelte tilbud, fleksible muligheder for tilrettelæggelse i  
arbejdstiden, muligheder for at tage udvalgte fag og niveauer som online-undervisning?  

Så kontakt vores uddannelseskonsulent – se bagsiden!

Forudsætninger:

•  Deltagere skal være fyldt 18 år.

•  Minimum 12 deltagere for op-

rettelse af hold på virksomhed 

eller arbejdsplads.

Muligheder:

•  Afholdelse af kursus på virksom-

hed eller arbejdsplads.

•  Mulighed for kursusafholdelse 

formiddag, eftermiddag og aften.

•  Undervisning for enkeltperso-

ner kan også ske på hold på 

Aarhus HF & VUC eller som un-

dervisning online (se side 8).

•  Bærbare computere kan stilles 

til rådighed i undervisningen.

Økonomi:

•  Etablering af FVU-kurser er  

GRATIS for virksomheder.

•  Der kan søges løntabsgodt-

gø rel se SVU (Statens Voksen-

uddannelses støtte) efter 

gældende regler.

•  Min. 3 timers undervisning  

om ugen/min. 37 timer i alt 

(dansk og matematik).

• Konsulentbistand er gratis.

For at kunne starte på FVU skal du have afklaret dit faglige niveau, hvilket kan 
gennemføres på din arbejdsplads. Det tager en halv times tid og vil vise, hvilket 
niveau du skal undervises på. Det er dig – og kun dig – der kan se resultatet.  
På baggrund af resultatet får du en personlig, individuel samtale.

Brancherettet FVU
Dansk • Engelsk • Matematik • IT
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FVU-afklaring
Individuel  
vejledning

FVU-kursus
Transfer

Implementering

Info
• Nøglepersoner

• Medarbejdere

E T  T Y P I S K  F V U - F O R L Ø B
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FVU-dansk

» FVU-dansk er undervisning i læse- og staveteknikker, læseforståelse og skriftlig fremstilling.

»  Der er fire trin/niveauer i FVU-dansk, og vi tilbyder også FVU-start for medarbejdere, der 
gerne vil blive bedre til at kunne tale dansk.

»  Du får 30-60 timers undervisning pr. trin.

»  Du kan afslutte FVU-dansk på hvert trin 1-4 med prøve. 

FVU-dansk tilbydes på fire trin, hvor du som deltager arbejder på dit eget indivi-
duelle niveau. Du får mulighed for at træne læsefærdigheder, blive bedre til at 

forstå det du læser, stave bedre, skrive og forbedre dine formuleringsevner. Der 

kan arbejdes med brancherettede emner i forhold til dit job og relevante ting i 

forhold til din fritid.

FVU-dansk kan bruges til at:
• styrke indlæring

• klare opgaver på arbejdspladsen bedre

• klare konkrete jobfunktioner mere sikkert

• blive mere sikker og nysgerrig på mere uddannelse

• få lyst til nye udfordringer.

FVU-dansk kan styrke:
•  læsning af faglige instruktioner/udfyldelse af arbejdssedler

• læsning af skemaer, informationsmaterialer

•  formulering af beskeder, mails, beskrivelser, mødeind kaldelser mv.

• skrivning af referater, dokumentation i journaler

•  brug af IT til kommunikation, søgning og som redskab i øvrigt. 

Start
1

2
3

4

TRIN

B R A N C H E RE T TE T  F V U
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FVU-matematik
FVU-matematik tilbydes på to trin, hvor du som deltager ar-

bejder med individuelt tilrettelagte opgaver i matematik på dit 

eget niveau. Undervisningen kan give dig bedre regnefærdig-

heder, mere sikker talbehandling og forståelse for diagrammer 

og statistikker, der anvendes på din arbejdsplads.

FVU-matematik kan bruges til at:
• blive bedre til regning

• klare opgaver på arbejdspladsen bedre

• udføre konkrete jobfunktioner bedre

• få forudsætninger i orden til mere uddannelse

• få lyst til nye udfordringer.

»  FVU-matematik er undervisning i talforståelse, regning og basale  
matematiske begreber. 

»  Der er to trin/niveauer i FVU-matematik.

»  Du får 30-60 timers undervisning pr. trin.

»  Du kan afslutte FVU-matematik på hvert trin 1-2 med prøve. 

FVU-matematik kan styrke:
• forståelse af manualer og instruktioner

• indsigt i mængdeangivelse og doseringer

• forståelse af arbejdssedler og opgørelser

• vurdering af talmateriale

•  brug af IT som redskab i løsning af  

matematikopgaver.

1
2

TRIN
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FVU-engelsk

»  FVU-engelsk er undervisning, der gør dig bedre til at kommunikere på 
engelsk på arbejdspladsen.

»  Der er fire trin/niveauer i FVU-engelsk.

»  Du får 20-30 timers undervisning pr. trin.

»  Du får bedømmelse efter hvert gennemført trin, og FVU-engelsk kan 
afsluttes med prøve efter trin 4.

FVU-engelsk tilbydes på fire trin, hvor du som deltager arbejder på dit eget indi-
viduelle niveau. Du får mulighed for at opbygge et passende ordforråd og bliver 

bedre til at formulere dig i tale og på skrift. Der kan arbejdes med brancheret-

tede emner i forhold til dit job og relevante ting i forhold til din fritid.

FVU-engelsk kan bruges til at:
•  blive bedre til forstå, tale, læse og formulere dig 

på engelsk

• klare arbejdsopgaver, som indbefatter engelsk

•  få forståelse af engelsk grammatik, ordforråd 

m.m., som kan gøre dig dygtigere til sproget

•  få lyst til nye udfordringer.

FVU-engelsk kan styrke din evne til at:
• forstå, hvad der bliver sagt på engelsk

• drøfte, forklare og kommunikere i en arbejdssammenhænge

•  give udtryk for holdninger og meninger mundtligt på et forståe-

ligt og sammenhængende engelsk

• small-talk’e i et enkelt og sammenhængende sprog

•  navigere på engelsksprogede hjemmesider og søge efter rele-

vante oplysninger.

1
2

3
4

TRIN

B R A N C H E RE T TE T  F V U
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FVU-digital (IT)
FVU-digital tilbydes på tre trin målrettet dig, som 

har behov for at styrke dine grundlæggende fær-

digheder i digital opgaveløsning inden for din 

jobfunktion. Faget har således fokus på praktisk 

anvendelse.

FVU-digital kan bruges til at:
•  styrke dine basale færdigheder i digital opgave-

løsning inden for din jobfunktion

•  skabe en forståelse for digitale løsningers  

indflydelse på arbejdslivet

•  betjene digitale løsninger som er nyttige  

værktøjer i dit job

• få mod på at tilegne dig nye digitale færdigheder.

FVU-digital kan styrke din evne til:
• at kunne håndtere filer

•  at kunne effektivisere arbejdet med relevante enheder og  

digitale værktøjer

•  at opnå færdigheder inden for opsamling, søgning og håndtering 

af data

•  at kunne målrette og effektivisere informationssøgning

•  at efterleve de lovgivningsmæssige krav til behandling af persondata.

»  FVU-digital ruster dig til at håndtere IT på arbejdspladsen.

»  Der er tre trin/niveauer i FVU-digital.

»  Du 20-30 timers undervisning pr. trin.

»  Du får bedømmelse efter hvert gennemført trin, og FVU-digital kan 
afsluttes med prøve efter trin 3.

1
2

3

TRIN
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Hjælp, støtte og IT-redskaber til læsning 
og skrivning på  jobbet

Få afklaret, om du er ordblind

På de fleste arbejdspladser forventes det, at man som medarbejder kan læse, stave og skrive. Det kan være mails, instruktio-

ner, dokumentations- og arbejdssedler og lignende, man kan skal forholde sig til i løbet af en almindelig arbejdsuge.

Man anslår, at hele 4 pct. af befolkningen er ordblinde. Det er mange, men heldig vis findes der i dag IT-programmer og andre 
hjælpemidler, der kan støtte op om læsning og skrivning. 

Her i folderen kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang, samt hvilke muligheder du har. Kurserne er gratis og kan 

foregå i arbejdstiden. Som virksomhed kan man – også helt gratis – booke en uddannelseskonsulent til en indledende sam-

tale eller et 1-2 timers informationsmøde om brancherettet ordblindeundervisning.

På bagsiden kan du se, hvordan du kommer i kontakt med skolens uddannelseskonsulent. Det er også uddannelseskonsulenten, 

du kan kontakte, hvis du har opklarende spørgsmål til efteruddannelsesforløb, mulighed for løntabsgodtgørelse og SVU m.m

Forudsætninger:

•  Du skal være testet ordblind  

for at kunne starte.

•  Der er mulighed for, at du kan 

tage en ordblindetest på din  

arbejdsplads.

•  Det kræver 4-6 kursusdelta-

gere at kunne danne hold på 

virksomheden.

Muligheder:

•  Afholdelse af undervisning på  

virksomhed / arbejdsplads.  

Fleksibilitet ift. tid på dagen.

•  Timetal aftales, dog maks. 80 

timer.

•  Mulighed for undervisning 

for middag, eftermiddag eller 

aften.

•  Undervisning af enkeltpersoner 

kan ske på hold på dit lokale VUC.

•  Bærbare computere kan stilles 

til rådighed i undervisningen.

•  Branchetilrettet undervisning.

Økonomi:

•  Etablering af ordblindeunder-

visning er gratis for virksomhe-

der og deltagere.

•  Der kan søges løntabsgodtgø-

relse og SVU (Statens Voksen-

Uddannelsesstøtte) efter 

gældende regler.

•  Konsulentbistand er gratis.

•  Max 6 deltagere pr. hold

For at kunne modtage ordblindeundervisning og få hjælpemidler skal du være 
testet ordblind. En sådan test kan du tage på din arbejdsplads, det tager en halv 
times tid. Det er dig – og kun dig – der kan se resultatet. På baggrund af testen får 
du en personlig, individuel samtale, så du ved, hvilke muligheder du har.

Hjælp til ordblinde
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OBU-test
1/2 time

Samtale
Udredning

Evaluering
Brug for 
mere?

OBU- 
undervisning

Info
• Nøglepersoner

• Medarbejdere

Få hjælp til læsning 
og stavning

E T  T Y P I S K  F O R L Ø B  F O R  O R D B L I N D E U N D E R V I S N I N G  ( O B U )

Med brancherettet ordblindeundervisning kan du blive bedre til at:

»  Der indgår IT-hjælpe-
midler i undervisningen

»  Du får IT-programmer, 
der kan hjælpe dig – nu 
og i fremtiden

»  Du får tips til at klare 
læse- og skriveopgaver 
på dit job

STAVE SKRIVE LÆSE ANVENDE IT
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Efteruddannelse når det passer dig

Onlineundervisning foregår med afsæt i IT-platforme, hvorfra du får adgang til dine faglige materialer 
og opgaver i de fag og niveauer, du følger. Undervisningen er tilrettelagt i forløb med afleverings-
opgaver, som dine undervisere retter og giver feedback på. På alle fag/niveauer er der mulighed for 
individuel hjælp i træffetider på skolen på fastlagte datoer.

FVU-ONLINE – Dansk og matematik

HF ONLINE – Fag på gymnasiale niveauer

AVU-ONLINE – Fag på 9.-10. klasses niveau

Læs mere om tilbud, fag og niveauer på de følgende sider.

På bagsiden kan du se, hvordan du kommer i kontakt med 

skolens uddannelseskonsulent, som kan hjælpe med tilmel-

ding, og som kan besvare på opklarende spørgsmål om fx 

SVU, løntabsgodtgørelse m.m.

Online efteruddannelse

Uddannelsens forløb
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• Du følger din plan for undervisning, som bliver lavet til dig i starten af forløbet. 

• Du skal være god til at planlægge og strukturere din tid og arbejde selvstændigt. 

• Du skal have daglig adgang til nettet og være klar på at tage nye IT-programmer i brug.
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FVU Online
På mange arbejdspladser forventes det, at man som medarbejder kan læse,  

stave, skrive og regne. Bare tænk på antallet af mails, excelark, rapportskrivninger, 

instruktioner og lignende, man kan møde i løbet af en almindelig arbejdsuge.

FVU (Forberedende Voksenundervisning) er brancherettet undervisning, som imøde-

kommer specifikke behov for dygtiggørelse på forskellige faglige niveauer/trin. 
Vil tilbyder følgende FVU Online-fag:

FVU Dansk TRIN 2, 3 OG 4 FVU Matematik TRIN 1 OG 2

Her får du mulighed for at forbedre dig i læsning, stavning 

og skrivning, men også udtale og formulering. Du får mulig-

hed for at træne læsefærdigheder, blive bedre til at forstå 

det du læser, stave bedre, skrive og forbedre dine formule-

ringsevner. Der kan arbejdes med brancherettede emner i 

forhold til dit job og relevante ting i forhold til din fritid.

Her får du mulighed for at forbedre talforståelse og grund-

læggende regning. Undervisningen kan give dig bedre 

regnefærdigheder, mere sikker talbehandling og forstå-

else for diagrammer og statistikker, der anvendes på din 

arbejdsplads.

FVU-dansk kan styrke:

•  læsning af faglige instruktioner og udfyldelse af 

arbejdssedler

• læsning af skemaer og informationsmaterialer

•  formulering af beskeder, mails, beskrivelser og 

mødeind kaldelser

•  skrivning af referater og dokumentation i  

journaler

•  brug af IT til kommunikation og søgning og som 

redskab i øvrigt. 

FVU-matematik kan styrke:

• forståelse af manualer og instruktioner

• indsigt i mængdeangivelse og doseringer

• forståelse af arbejdssedler og opgørelser

• vurdering af talmateriale

•  brug af IT som redskab i løsning af 

matematik opgaver.

Afklaring af dit faglige niveau

For at kunne starte på FVU skal du have afklaret dit faglige niveau, hvilket kan 
gennemføres på din arbejdsplads. Det tager en halv times tid og vil vise, hvilket 
niveau du skal undervises på. Det er dig – og kun dig – der kan se resultatet.  
På baggrund af resultatet får du en personlig, individuel samtale.

O N L I N E  E F TE R U D D A N N E L S E



15

Deltagergebyr: 0 kr.

Tilmelding: Kontakt uddannelseskonsulent (se bagsiden)
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Dansk  G, F, E og D Matematik  Basis, G, F, E og D

Dansk som andetsprog  G, F, E og D Naturvidenskab  G, F, E og D

Engelsk  G, F, E og D Samfundsfag  G og D

Historie  D Tysk  G

Latin  E

AVU Online
På AVU (Almen Voksenuddannelse) kan du få de faglige forudsætninger på 9. og 10. 

klasses niveau, du mangler for at komme videre.

I skemaet nedenfor kan du se de fag og niveauer, vi tilbyder. Undervisningen er til-

rettelagt i forløb med afleveringsopgaver. Fag på niveauerne G eller D afsluttes med 
eksamen. Du kan vælge mellem helårsforløb, som starter i august, og halvårsforløb, 

som starter i hhv. august og januar. 

  A er højeste gymnasiale niveau, C er laveste

  D svarer til ét niveau over 10. klasse

  F-E svarer til 10. klasse

  G svarer til 9. klasse

  Basis er undervisning under 9. klasses niveau

  FVU er et niveau under AVU

Faglige niveauer på Online

Basis

G

F

E
D C

B

A

HF

FVU



Tilmelding: Kontakt uddannelseskonsulent (se bagsiden)

Deltagergebyr: Se aarhushfogvuc.dk/priser-og-su

Kom i gang: Se bagsiden
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Billedkunst C Historie B

Biologi B og C Kemi C og B

Dansk C og A Matematik C, B og A

Engelsk C, B og A Psykologi C og B

Erhvervsøkonomi C Religion C og B

Dansk A Samfundsfag C og B

Fysik C og B Spansk A

Geografi C Tysk (fortsætter) B

HF Online
På HF (Højere Forberedelseseksamen) tager du fag på gymnasiale niveauer. 

I skemaet nedenfor kan du se de fag og niveauer, vi tilbyder. Undervisningen er tilrettelagt 

i forløb med afleveringsopgaver, og alle fag afsluttes med eksamen. Du kan vælge mellem 
helårsforløb, som starter i august, og halvårsforløb, som starter i hhv. august og januar. 
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Få testet dit 
faglige niveau

Hvordan læser, staver og skriver du?   FVU-DANSK

Ordblindetest.  For at kunne modtage ordblindeundervisning 

og få digitale hjælpemidler skal du være testet ordblind

Hvordan regner du?  FVU-MATEMATIK

Hvor godt er dit engelsk?  FVU-ENGELSK

Har du styr på IT?  FVU-DIGITAL

Bliv klogere på dine muligheder 
for efteruddannelse
Din arbejdsplads kan helt gratis få besøg af uddannelseskonsulent og få en snak om 

muligheder for test af fagligt niveau. En sådan test kan også foregå på Aarhus HF & VUC.

Vi tilbyder følgende tests:

Gældende for alle fem tests:

• Det er gratis at blive testet, og det tager – afhængig af, hvilken test man tager – 15-60 minutter.

• Testresultatet er anonymt. Det er dig – og kun dig – der kan se resultatet.

•  Sammen med resultatet får du individuel vejledning i dine muligheder for at komme videre med 
undervisning, der kan give dig et fagligt løft på jobbet.

Dansk • Engelsk • Matematik • IT
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Kom i gang – se bagsiden!



Kontakt
Uddannelseskonsulent  
for VUC Erhverv,  
Inger Goul Andersen

Mail: ia@aarhushfogvuc.dk

Tlf. 2022 3812

Kom godt i gang 
med din 

efteruddannelse


