Praktisk info

Undervisningen er individuel
tilrettelagt, og har som udgangspunkt
en varighed af 2x40 lektioner.
Efter et FVU Start forløb er der
mulighed for at fortsætte på FVU
dansk trin 1 til 4.

Hvem kan deltage?
FVU Start er til dig der er fyldt 18 år og
ønsker at forbedre dine grundlæggende
færdigheder i dansk. For at deltage skal du
kunne tale og skrive lidt dansk.
Undervisningen er som udgangspunkt
gratis, men indgår det i en jobplan
afregnes undervisningen med hjem
kommunen.

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

Online tilmelding til screening
https://aofsydjylland.onlinebooq.dk
https://aof.link/b

Undervisningssteder
Esbjerg
Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø

FVU
Start

Varde
Laboratorievej 16, 6800 Varde
Vejen
Jacob Gades Allé 8, 6600 Vejen
Fredericia
Venusvej 32, 7000 Fredericia

Bliv bedre til
at tale dansk

Kolding
Olaf Ryes Gade 7c, 6000 Kolding
Vejle
Sønderbrogade 34, 1. sal, 7100 Vejle

- gå til FVU Start

Kruså
Kalveknækket 47, Kruså 6340
Sønderborg
Lysvang 29A, Sønderborg
Aabenraa
H P Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa
Ramsherred 25, 6200 Aabenraa
Tønder
Grønnevej 6, Tønder 6270
Haderslev
A. D. Jørgensensvej 2, Haderslev

FVU-Start-310319/bruun

FVU Start er et tilbud til til voksne med
dansk som andetsprog, der har behov
for at styrke deres danske sprog.
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FVU Start - Dansk for tosprogede
FVU Start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der har
behov for at styrke deres danske sprog.
Gennem undervisningen forbedrer deltagerne deres mundtlige dansk,
herunder ordkendskab og træning i at tale dansk.

For virksomheder

Undervisningens rammer
Omfang:
Undervisningen har et omfang af 40-80 lektioner ad gangen, og
afsluttes med en prøve. Undervisningen består af min. 3 lektioner pr.
gang og du får et prøvebevis.

Er I 8 deltagere eller flere, kommer AOF gerne ud og screener samt
underviser på virksomheden.
Virksomhedens personalehåndbøger, sikkerhedspolitikker m.m. kan
inddrages i undervisningen.

Formål
Formålet med FVU Start er, at give voksne med dansk som andetsprog
mulighed for at blive bedre til mundtlig dansk.

Du kan gå til FVU samtidig med, at du går til danskundervisning på
sprogskolen.

