
FVU ONLINE
»  Uddannelse uden for  

arbejdstid – når  
du har tid og lyst



FVU-DANSK   |   40-60 timer (start: august 2018)

FVU-DANSK kan bruges til at:

• styrke indlæring

• klare opgaver på arbejdspladsen bedre

• klare konkrete jobfunktioner mere sikkert

• klare opgaver i hverdagen bedre

•  blive mere sikker og nysgerrig på mere 

uddannelse

• få lyst til nye udfordringer

• blive klar til mere efteruddannelse.

FVU-DANSK kan styrke:

•  læsning af faglige instruktioner/udfyldelse af arbejdssedler

• læsning af skemaer, informationsmaterialer

•  formulering af beskeder, mails, beskrivelser, møde- 

indkaldelser mv.

•  skrivning af referater, dokumentation i journaler

• arbejdet med logbøger

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

FVU-DANSK tilbydes på fire trin, hvor hver enkelt deltager arbejder på sit 

eget individuelle niveau. På FVU Online kan du tage dansk på trin 2. Her 

får man mulighed for at træne læsefærdigheder, forstå det man læser, 

stave bedre, skrive og øge formuleringsevner. Der kan arbejdes med 

brancherettede emner i forhold til job og relevante ting i forhold til fritid. 

Vi forventer at kunne tilbyde FVU-dansk på trin 3 fra januar 2019. TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 4

ONLINE-EFTERUDDANNELSE 

NÅR DU HAR TID OG LYST
Øgede krav til medarbejdere

På mange arbejdspladser er det et krav, at man som 

medarbejder kan læse, stave, skrive og regne. Bare 

tænk på antallet af mails, excelark, rapportskrivninger, 

instruktioner og lignende, man møder i løbet af en  

almindelig arbejdsuge. 

Fagligt løft online

Fra august 2018 tilbyder vi FVU-dansk på trin 2 som 

online-under visning. Her får du mulighed for at forbedre 

dig i læsning, stavning og skrivning, men også udtale og 

formulering. 

 Fra januar 2019 forventer vi at kunne tilbyde matematik 

som online-undervisning. Her får du mulighed for at for-

bedre talforståelse og grundlæggende regning. Vi forven-

ter også at kunne tilbyde FVU-dansk på trin 3 til januar.

Ny viden kan være vejen til videre opkvalificering. F.eks. 
ved at gå fra ufaglært til faglært eller bygge videre på 

en erhvervsuddannelse. Vi hjælper gerne med uddan-

nelsesvejledning.

Kom i gang

Før du kan starte skal du have testet dit faglige niveau. 

Via personlig samtale tilrettelægges undervisningen ud 

fra dine individuelle behov for efteruddannelse.

Deltagergebyret er 0 kr.

Tilmelding: Se bagsiden.



Før du starter

»    Vi tester dit faglige niveau for 

at kunne tilpasse undervisnin-

gen til dig.

»    Forløbet indledes med et  

introduktionsmøde med un-

derviseren, hvor blandt andet 

IT sættes op og introduceres.

Om undervisningsforløbet

»    60 lektioner fordelt på 4 forløb a 15 

lektioner. 

»    Hvert forløb afsluttes med afleveringer 
om det gennemgåede materiale.

»    Hele forløbet afsluttes med en trin-

prøve, der er adgangs givende til 

næste trin. Trinprøven er valgfri.

Kom i gang

»    Deltagergebyret er 0 kr.

»    Der er løbende optag.

»    Du kan studere, når du har 

tid og lyst.

»    Læs mere om tilmelding på 

bagsiden.

LÆSE · STAVE · SKRIVE · FORMULERE

Test af  
fagligt  
niveau

Individuel  
vejledning

Online- 
undervisning

FVU-DANSK ONLINE

Fra januar 2019 forventer vi  

at kunne tilbyde FVU-matematik 

og FVU-dansk på trin 3 som  

online-undervisning.

FVU-DANSK

 ONLINE
 fra august 2018



KOM GODT I GANG
Kontakt uddannelseskonsulent  

Inger Goul Andersen: 

Tlf. 8732 2570

Tlf. 2022 3812

ia@aarhushfogvuc.dk
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