FVU – FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

Har du brug for at blive bedre til at læse,
stave, skrive eller regne?
Det er aldrig for sent at styrke sine kundskaber
og blive bedre til at læse, skrive og regne. På TH.
LANGS tager vi udgangspunkt i dig, og ruster dig
fagligt til at komme videre i livet. Selv med få timers
undervisning om ugen kan du skabe store fremskridt.

FVU

Forberedende voksenundervisning (FVU) er for danskere og udlændinge, der ønsker at blive bedre til at
læse, stave, skrive eller regne.
FVU er adgangsgivende til de erhvervsfaglige grunduddannelser som fx teknisk skole og SOSU-skolerne.

Fag

FVU består af to fag – læsning og matematik
FVU-læsning: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Du bliver bedre til at:
• læse aviser, blade og bøger
• forstå brugsanvisninger
• stave/skrive
• udfylde arbejdssedler
• hjælpe dine børn med lektierne
• skrive breve, mails og referater fra møder
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FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale
matematiske begreber.
Du bliver bedre til at:
• regne med brøker og procent
• regne med forskellige måleenheder
• forstå grafer og tabeller i aviser og på tv
• læse kort
• læse køreplaner
• hjælpe dine børn med lektierne
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Flere trin

FVU er inddelt i flere trin:
• læsning (trin 1, 2, 3 og 4)
• matematik (trin 1 og 2)
Du begynder på det trin, der passer til dig.

Hvem kan deltage?

Alle, der er fyldt 18 år, og som kan få udbytte af
undervisningen, har ret til at gå til FVU-undervisning.
Det gælder også dig som har prøve i Dansk 1 eller 2
fra et sprogcenter.

Tilmelding

Forud for tilmelding skal du til en samtale og eventuelt
en test på TH. LANGS, så vi sikrer du begynder på
det rigtige trin. Efter testen informeres du om test
resultatet, og sammen med en studievejleder aftaler
du det ønskede tidspunkt for undervisning.
Bestil tid til test hos FVU-vejleder Anette Foged
Christensen på telefon 2052 6084 eller må mail
ac@thlangshf-vuc.dk
Undervisningen er gratis!
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