FVU

FORBEREDENDE VOKSEN UNDERVISNING
Læse – stave – skrive – regne – forstå – vurdere...

FVU læsning og regning er noget for dig, hvis
- Du er voksen og ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne
- Gerne vil kunne læse højt for dine børn og børnebørn og hjælpe dem med lektierne
- Gerne vil kunne klare jobbet bedre
- Gerne vil på kursus, men ikke synes du er god nok til at læse skrive og regne
- Det er længe siden, du har gået i skole og synes, du har brug for en genopfriskning
Vi arbejder med ting, du kender fra hverdagen
Regneopgaver handler f.eks. om hverdagens indkøb,
lønsedler, madopskrifter, køreplaner, procentregning, tabeller mm.

HVORFOR FVU?
Op mod en halv million voksne
danskere har svært ved at læse. For
nogle er det så svært, at de ikke kan
læse højt for deres børn. De kan heller
ikke følge med i en tekstet tv-udsendelse eller læse en artikel i en formiddagsavis med et rimeligt udbytte. For andre
er det ikke helt så svært. Men de læser
måske for langsomt eller har svært ved
at huske det, de læser, fordi de skal
koncentrere sig om at forstå ordene.
Uanset hvad, så er det i dag svært at begå sig – både
i samfundet generelt og på arbejdspladserne - hvis
man ikke kan læse, regne og forstå de tekster, vi
møder overalt. Det gør livet vanskeligere, hvis man ikke

kan læse en brugsvejledning, en madopskrift, et brev
fra kommunen, et opslag på togstationen, teksten på
parkometeret, manualen til maskinen eller lønsedlen.
Eller hvis man ikke kan udfylde et skema, en blanket
på posthuset, en arbejdsseddel på fabrikken og så
videre.
Flere og flere virksomheder sørger for læse-, skrive-,
stave- og regnekurser for deres medarbejdere.
Kurserne hedder forberedende voksenundervisning
eller FVU. Undervisningen er gratis og deltagerne eller
virksomheden kan få kompensation for tabt arbejdsindtægt.


www.svu.dk

Fakta om FVU
Forberedende voksenundervisning – eller FVU – er for
voksne, der vil være bedre til at læse, skrive, stave og regne.
Undervisningen er gratis, men man skal være fyldt 18 år.
FVU består af to fag:
FVU-læsning med fire trin a 40-80 timer eller 30-60 timer
FVU-matematik med to trin a 40-80 timer.

Man kan gå til prøve efter hvert trin, men det er
frivilligt. Består man, får man et prøvebevis. Går man ikke til
prøve, får man et deltagerbevis.
Tilrettelægning af undervisningen er fleksibel, og
kurser kan foregå på virksomheden eller på
uddannelsesinstitutionen – og på de tidspunkter, der passer
bedst (formiddag – eftermiddag – aften).
Der er mulighed for, at kursisterne kan få stillet en
bærbar computer til rådighed under kursusforløbet.
Man kan søge om at få Statens Voksenuddannelsesstøtte
(SVU), mens man går på FVU, hvis man har været ansat
på arbejdspladsen i mindst 26 uger. SVU svarer til højeste
dagpengesats. Man kan søge om støtte til FVU, hvis man
har fri fra arbejde i mindst 3 timer om ugen for at følge FVU
undervisning.
Hvis man får fuld løn, mens man går til undervisning, kan
SVU udbetales til arbejdsgiveren
Du kan læse mere om reglerne for SVU på www.svu.dk
Kontakt KompetenceVækst Horsens - Hedensted for
yderligere oplysninger.

De samarbejdende
uddannelsesinstitutioner

Konsulenter og vejledere fra de 12 samarbejdspartnere
i KompetenceVækst Horsens – Hedensted er klar til at
hjælpe dig i gang.

KompetenceVækst Horsens – Hedensted
Sekretariat
Vejlevej 150, 8700 Horsens
Tlf. 22 99 6543
www.kvhh.dk
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Ring til os på tlf. 22 99 6543

