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FVU - Forberedende 
VoksenUndervisning

WWW.VUCKLAR.DK

FVU er tilrettelagt for alle over 18 år, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive, stave og regne. 
FVU består af 5 fag. 
Undervisningen kan også tilpasses til virksomheder.
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FVU Start
Er for dig, der har brug for at styrke dit mundlige dansk forud 
for (eller med samtidig deltagelse på) FVU Dansk eller FVU Matematik. 
Du arbejder med at forbedre dine mundtlige danskfærdigheder – fx:
• kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
• forstå mindre hyppigt forekommende ord
• forstå og bruge hyppigt forekommende ord

FVU Dansk
Bliv bedre til at læse og skrive, fx:
• at stave ord
• at læse og forstå tekster
• at skrive og bruge tekster
Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails,  
blade og aviser. FVU Dansk består af 4 trin. 

FVU Matematik 
Bliv bedre til at regne og bruge matematik, fra din hverdag eller på dit job, fx:
• Procentregning 
• Valutaberegning 
• Areal og rumfang
• Brøker
• Aflæsning af grafer og diagrammer 
FVU Matematik består af 2 trin. 

FVU Engelsk
Bliv bedre til at tale, skrive og læse engelsk på grundlæggende niveau, fx:
• Læse og forstå tekniske manualer og vejledninger
• Læse og forstå generel information
• Dokumentere udført arbejde
• Beskrive afvigelser, fejl og mangler
• Tale og forstå engelsk på rejser og udsendelser
• Søge information på engelsk
FVU Engelsk består af 4 trin. 

FVU Digital (IT)
Bliv bedre til grundlæggende IT, fx:
• At rapportere
• Skriftlig kommunikation, mails osv.
• Tidsregistrering
• At kvalitetssikre og dokumentere det daglige arbejde
• Apps på mobiltelefonen
FVU Digital består af 3 trin. 

Økonomi
FVU-undervisning er gratis. FVU giver ikke adgang til at søge SU. Men hvis du er 18 eller 19 år og tager andre fag på 
VUC, kan du få SU.

Tilmelding
Du skal være 18 år for at kunne deltage i FVU-undervisningen. For at blive tilmeldt et FVU-hold, skal du tage en test 
og have en personlig samtale med en vejleder. Et af formålene med en samtale er at teste dit niveau, så vi kan tilby-
de dig undervisning på det trin, der passer til dig. Kontakt studievejledningen på VUC og få en snak med en vejleder. 
Samtalen vil tage udgangspunkt i din situation her og nu, og de ønsker du har.

FVU - samtidig med en anden ungdomsuddannelse
Hvis du er over 18 år, men under 25 år, kan du sagtens gå til FVU på VUC. Du skal blot samtidig  
være tilmeldt en anden ungdomsuddannelse.
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Hjælp til 
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