
FVU-dansk er et fantastisk tilbud 
til virksomheder og medarbejdere 

Op til 240 timers GRATIS undervisning med mulighed for løngodtgørelse (SVU). 
FVU-dansk kan tilrettelægges i eller uden for arbejdstiden, nøjagtig så det 
passer til virksomhedens behov. 
FVU-dansk kan med fordel kombineres med anden undervisning efter 
virksomhedens behov.
Se nærmere om de mange muligheder på de næste sider. 
Vi kommer meget gerne ud til en uforbindende snak om mulighederne på 
jeres virksomhed.

240 timers GRATIS undervisning - 
mulighed for løngodtgørelse (SVU) 

FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING 

FVU-DANSK



o  o  o  o  o  o  o  o  o  

SCREENING:
o  Alle medarbejdere der ønsker det, tilbydes en FVU-screening. 
o  Screening er obligatorisk for de medarbejdere der ønsker at følge undervisning.

FVU-screeningen kan tilrettelægges hvornår og hvor virksomheden 
ønsker det. Vi kan screene i større eller mindre grupper, alt efter hvad 
der passer virksomheden og medarbejderne bedst. 
Screeningen varer ca. 1½ time. Screeningen giver et fingerpeg om hvor-
dan man klarer sig i forhold til en almindelig danskers hverdagsbehov.

SVU:
o  Under visse forudsætninger kan der gives løngodtgørelse i form o  
o  af SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte). 
o  Vi hjælper med formaliteterne, hvis det ønskes.

PRØVE:
o  Der tilbydes en statskontrolleret prøve (FVU-prøve) på det trin o  
o  man er blevet undervist på.
o  Prøven bedømmes af en ekstern censor md ”bestået” hhv. ”ikke bestået”.

Prøverne på trin 1, 2 og 3 er i sig selv ikke kompetencegivende, o 
men er ofte den første store ”sejr” i skolesystemet for deltagere der 
aldrig har prøvet eksamen før. Består man trin 4 har prøven 
gyldighed som bestået 9. klasse i dansk.
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TILRETTELÆGELSE:
o  Kurserne kan afholdes på virksomheden.
o  Timerne kan placeres så de passer til medarbejdernes 
o  arbejdstider og virksomhedens rutiner.
o  Undervisningen kan placeres på én eller flere dage om ugen eller 
o  i intervaller med uger imellem.
o  Du kan vælge et kort forløb på kun 30 timer, eller du kan vælge o  
o  helt op til 240 timer.
o  Du kan afholde timerne på én gang, eller du kan strække 
o  undervisningen over længere tid.

Kort sagt: der er alle muligheder for fleksibel tilrettelæggelse.

UNDERVISNING:
o  Første skridt er en screening (se nedenfor).
o  Dernæst indplaceres man på et relevant trin.
o  Niveau og indhold afstemmes med virksomheden. 
o  Undervisning på det niveau der er relevant for den enkelte 
o  medarbejder.
o  Der er 4 trin. Hver medarbejder begynder på det trin der passer 
o  bedst for ham/hende. 
o  Praksisnær undervisning, dvs. alt relateres til medarbejdernes o  
o  dagligdag i virksomheden.
o  Mulighed for afsluttende prøve efter hvert trinforløb.
o  Der undervises på små hold (8-12 deltagere). 
o  Forløb på 30-60 timer med mulighed for forlængelse helt op til o 
o 240 timers gratis danskundervisning. 
o  Mulighed for at kombinere med andre FVU-fag.

FVU-DANSK ER: 
o  Dansk til hverdagsbrug i virksomheden.
o  Undervisningsplan med emner og materialer fra virksomhedens      
o  dagligdag.
o  Større sikkerhed i læsning, stavning, skrivning tilpasset branchen 
o  og den enkelte virksomhed.
o  Større overskud i hverdagen og bedre muligheder for udvikling
o  Gevinst for den enkelte og for virksomheden. Det handler om at              
o  medarbejderne udvikler sig sammen med virksomheden og 
o  styrker de grundlæggende kompetencer til gavn for sig selv og o  
o  for virksomheden.



Kontakt: FO-Aarhus - Frederiksgade 78C - 8000 Aarhus C  -  Tlf. 8746 4500

FVU-konsulent Folmer Steensen - Tlf. 2220 4980 - fst@fo-aarhus.dk - www.fo-aarhus.dk
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