De almene kompetencer
Kurser for voksne, der ønsker at blive bedre til
at læse, skrive eller regne. Også mulighed for at
lære engelsk eller blive bedre til at bruge it.

www.aof.dk

AOF tilbyder kurser, der styrker voksnes almene færdigheder. Man
kan deltage i 5 fag i FVU (Forberedende Voksen Undervisning):
•

FVU Dansk

•

FVU Matematik

•

FVU Engelsk

•

FVU Digital

•

FVU Start (mundtlig dansk for udlændinge).

Hvis man er ordblind, kan man deltage i Ordblindeundervisning.

Undervisning hos AOF
AOF´s undervisning tager udgangspunkt i deltagernes hverdag,
uanset om man er ledig eller i beskæftigelse.
Undervisningen foregår i AOF’s lokaler.
Ved virksomhedshold kan undervisningen gennemføres på
arbejdspladsen.
Ordblindeundervisning for deltagere, der er i gang med en uddannelse, kan også gennemføres på uddannelsesstedet.
AOF deltager gerne i informationsmøder på arbejdspladser, i a-kasser og jobcentre, og AOF hjælper med tilrettelæggelse og koordinering af kursusforløb.
AOF vejleder gerne virksomhederne i mulighederne for at søge
løntabsgodtgørelse.

Forberedende Voksen Undervisning (FVU)
FVU er til voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og regne.
FVU består af fem fag: FVU Dansk, FVU Matematik, FVU Start, FVU
Engelsk og FVU Digital.

Fakta om FVU
Type: Grundlæggende niveau.
Varighed: 20-60 timer.
Deltagere: Ledige og beskæftigede.
Adgangskrav: Minimum 25 år (i visse tilfælde kan unge
under 25 år også deltage).
Optagelse: Screening og samtale.
Holdstørrelse: 12-20 deltagere.
Økonomi: Gratis. Mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for beskæftigede. Ledige kan
deltage på dagpenge eller med handlingsplan fra Jobcenteret.

FVU Dansk
Kurset er målrettet voksne, der vil blive bedre til at læse, skrive og
formulere sig skriftligt. Kurset har 4 trin, og hvert trin består af 30–60
timer. Det er muligt at gå til prøve efter hvert trin, men det er frivilligt.
Hvis man består en prøve, får man et prøvebevis. Hvis man ikke ønsker
at gå til prøve, kan man få et deltagerbevis, hvis man har deltaget i
mindst 85 % af undervisningen.
FVU Matematik
Kurset er målrettet voksne, der vil blive bedre til at regne. Kurset har
2 trin: Trin 1 består af 30–60 timer. Trin 2 består af 45-60 timer. Det
er muligt at gå til prøve efter hvert trin, men det er frivilligt. Hvis man
består en prøve, får man et prøvebevis. Hvis man ikke ønsker at gå til
prøve, kan man få et deltagerbevis, hvis man har deltaget i mindst 85
% af undervisningen.
FVU Start
Kurset er målrettet voksne med dansk som andetsprog, der gerne
vil styrke deres dansk-sproglige færdigheder før eller samtidig med
deltagelse i FVU Dansk eller FVU Matematik samt deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Kurset varer mellem 30–60 timer. Det
er muligt at tage en intern prøve efter undervisningen, men det er
frivilligt.

FVU Dansk, FVU Matematik og
FVU Start udbydes både for
ledige og beskæftigede.

FVU Digital
Kurset er målrettet voksne i beskæftigelse, som har behov for at
styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning inden for deres jobfunktion. Kurset har tre trin, og det første trin kræver ingen
forkundskaber. Hvert trin består af 20-30 timer. FVU Digital udbydes
som virksomhedsrettet kursus og tilrettelægges med et praksisnært
fokus. Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF.

FVU Engelsk
Kurset er målrettet voksne beskæftigede, som har behov for at opbygge eller styrke deres grundlæggende færdigheder i engelsk. Kurset har fire trin, hvoraf det første trin ingen forkundskaber kræver.
Hvert trin består af 20-30 timer. FVU Engelsk udbydes som virksomhedsrettet kursus og tilrettelægges med et praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF.

FVU Digital og FVU Engelsk
udbydes kun for beskæftigede.

Ordblindeundervisning (OBU)
Ordblindeundervisning for voksne foregår på små hold med
2-6 deltagere, men kan også foregå som eneundervisning.
Undervisningen afhjælper eller begrænser vanskelighederne
og forbedrer deltagerens muligheder for at klare sig i
sammenhænge, der kræver skriftlighed. Undervisningen er
med til at øge deltagerens mulighed for at fungere i arbejde,
uddannelse, samfund og privatliv. Undervisningen bliver
tilrettelagt ud fra den enkeltes behov.

Fakta om OBU
Type: Grundlæggende niveau.
Varighed: Op til 60 timer.
Deltagere: Ledige og beskæftigede.
Adgangskrav: Minimum 25 år (i visse tilfælde kan unge
under 25 år også deltage).
Optagelse: Samtale og test.
Holdstørrelse: Op til 6 deltagere, men kan også foregå som
eneundervisning.
Økonomi: Gratis. Mulighed for at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for beskæftigede. Ledige kan deltage
på dagpenge eller med en handlingsplan fra jobcenteret.

AOF tilbyder:
• Kvalificerede undervisere
• Nyeste IT-hjælpemidler
• Uddannelses- og
erhvervsvejledning
• Undervisning med udgangspunkt i den enkeltes behov
• Et godt samarbejde
• Fleksibilitet i planlægningen.

AOF er Danmarks ældste oplysningsforbund og en af landets største aktører inden
for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).
Udover FVU og OBU tilbyder AOF også danskuddannelse for voksne udlændinge,
kurser for ledige, uddannelsessøgende og virksomheder samt en lang række
aftenskolekurser. Se mere på www.aof.dk.

