Praktisk info
FVU Dansk består af 4 trin, alle
kursister screenes og indplaceres
på rette niveau.
Undervisningen er individuel
tilrettelagt, og hvert trin er som
udgangspunkt 2x40 lektioner.

Hvem kan deltage?
FVU Dansk er til dig der er fyldt 18 år og
ønsker at forbedre dine grundlæggende
færdigheder i dansk.
Undervisningen er som udgangspunkt
gratis, men indgår det i en jobplan
afregnes undervisningen til hjem
kommunen.

Kontakt

Undervisningssteder
Esbjerg
Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø
Varde
Laboratorievej 16, 6800 Varde
Vejen
Jacob Gades Allé 8, 6600 Vejen
Fredericia
Venusvej 32, 7000 Fredericia
Kolding
Olaf Ryes Gade 7c, 6000 Kolding
Vejle
Sønderbrogade 34, 1. sal, 7100 Vejle
Kruså
Kalveknækket 47, Kruså 6340
Sønderborg
Lysvang 29A, Sønderborg

AOF Center Sydjylland
administration@aofsydjylland.dk
Tlf.: 76 11 77 01

Aabenraa
H P Hanssens Gade 21, 6200
Aabenraa
Ramsherred 25, 6200 Aabenraa

Online tilmelding til screening

Tønder
Grønnevej 6, Tønder 6270

https://aofsydjylland.onlinebooq.dk
https://aof.link/b

Haderslev
A. D. Jørgensensvej 2, Haderslev

FVU
Dansk
Bliv bedre til at
• læse og skrive
• stave og formulere dig på skrift
• læse og forstå vejledninger og
manualer
• søge og finde relevant information på
internettet - fx borger.dk og
sundhed.dk
• kommunikere med ledelse, kollegaer
og andre samarbejdspartnere
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Ordblindetest

Ikke ordblind
- deltag i FVU

Ordblind

Udredning og
undervisning

Gennem AOFs målrettede undervisning
forbedrer du trin for trin dine færdigheder ...
FVU DANSK - START
Her får du et grundlæggende ordforråd, og du vil med din udtale, så
du kan føre en samtale
FVU DANSK - Trin 1
Du udbygger dit mundtlige ordkendskab. Du vil lære at læse og stave/
skrive lette ord, arbejde med basal grammatik og skrive helt korte tekster
FVU DANSK - Trin 2
Du vil lære at stave og læse lidt sværere ord, og du vil kunne anvende
udvidet grammatik
FVU DANSK - Trin 3
Du vil arbejde med at læse og skrive hverdagstekster, arbejde med
avanceret grammatik, såsom ligge/lægge, nutids-r og kommaregler
FVU DANSK - Trin 4
Du vil arbejde med at læse og skrive tekster med fagligt indhold.
Studie- forberedende eller -understøttende for ansatte, der skal skrive
længere faglige rapporter

så det bliver nemmere at:

•
•
•
•
•
•
•
•

gennemføre efteruddannelse fx AMU-kurser
gennemføre 9./10. klasse (avu)
gennemføre erhvervsuddannelse
klare mit job
tage nye opgaver i mit job
få et nyt job
læse og skrive i hverdagen
forstå og bruge IT på jobbet og privat

Bestået trin 4 prøve giver adgang i erhvervsuddannelse (EUD/EUV)
ligesom karakteren 02 fra folkeskolen

