FVU-LÆSNING

FVU
Forberedende
VOKSENUNDERVISNING

FVU-læsning
Forberedende Voksenundervisning
FVU-læsning er undervisning for voksne, der gerne vil være bedre til at læse, skrive og
stave.

På FVU-Læsning arbejder vi med
•

•

•

læseforståelse af autentiske tekster, artikler,
reklamer, informationsskrivelser og breve fra
f.eks. kommunen eller fra børnenes skoler
at skrive forskellige typer tekster f.eks. udfyldning af skemaer, korte beskeder, breve,
referater osv.
grammatik, staveregler og opbygning af
sætninger og tekster.

ADGANGSKRAV
For at blive optaget på FVU skal man til en test på
Lærdansk Aarhus. Der er mødepligt til undervisningen. Det
er muligt at gå til prøve efter hvert trin.

OMFANG
To gange om ugen, i alt 7 lektioner/uge eller 3 lektioner en
gang om ugen.

FVU-Læsning findes på 4 trin
På Lærdansk Aarhus har vi hold på alle 4 trin. Du vil
komme på et hold som passer til dit niveau.

HVOR FOREGÅR KURSET?

På FVU-Læsning trin 1 og 2 arbejder vi med regler
for stavning på dansk, med ordklasser og ordenes
endelser. Vi læser forskellige typer af korte tekster
og skriver selv korte tekster.

HVORNÅR ER KURSET?

På trin 3 og 4 arbejder vi videre med grammatikken,
vi arbejder med at opbygge længere tekster f.eks.
referater, læserbreve, klager til forsikringsselskaber
etc., og vi læser noveller og fagtekster.

Der er løbende optag på holdene.

Pris for kurset
Undervisningen er gratis, men hvis du modtager
kontanthjælp, skal du orientere din sagsbehandler,
før du begynder på FVU.

JEG VIL GERNE VIDE MERE OM:
FVU-START
FVU-LÆSNING
FVU-MATEMATIK

på Lærdansk Aarhus:
Paludan Müllers Vej 82, 8200 Aarhus N.

Kurset foregår formiddag, eftermiddag eller aften. Dag og
tidspunkt oplyses ved tilmelding.

Har FVU din interesse, så henvend dig til:

BODIL HVELPLUND
KOORDINATOR
(+45) 87 32 54 53
bodil.hvelplund@adm.laerdansk.dk

Dato:_____________________________________________
Navn:____________________________________________
Adresse:__________________________________________
CPR:______________________Tlf. nr.:__________________
Email:____________________________________________

AFLEVERE I RECEPTIONEN I LÆRDANSK AARHUS

WWW.LAERDANSK.DK/AARHUS

FVU-start

FVU
Forberedende
VOKSENUNDERVISNING

FVU-start
Forberedende Voksenundervisning
FVU-start er undervisning for voksne, der gerne vil være bedre til at forstå, tale og læse
dansk.
På FVU-start arbejder vi med
•
•
•

at tale og forstå bedre dansk og lære flere
danske ord
læseforståelse af korte tekster, artikler, f.eks.
reklamer, og breve fra f.eks. børnenes skoler
grammatik, staveregler og opbygning af
sætninger.

Sådan fortsætter du
Hvis du gennemfører FVU-start, kan du fortsætte på
FVU trin 1.
Pris for kurset
Undervisningen er gratis, men hvis du modtager
kontanthjælp, skal du orientere din sagbehandler,
før du begynder på FVU.
Har FVU din interesse, så henvend dig til:

BODIL HVELPLUND
KOORDINATOR
(+45) 87 32 54 53
bodil.hvelplund@adm.laerdansk.dk

ADGANGSKRAV
For at blive optaget på FVU skal man til en test på
Lærdansk Aarhus. Der er mødepligt til undervisningen.

OMFANG
To gange om ugen, i alt 7 lektioner.

HVOR FOREGÅR KURSET?
på Lærdansk Aarhus:
Paludan Müllers Vej 82, 8200 Aarhus N.

HVORNÅR ER KURSET?
Kurset foregår om formiddagen eller om eftermiddagen.
Dag og tidspunkt oplyses ved tilmelding.
Der er løbende optag på holdet.

JEG VIL GERNE VIDE MERE OM:
FVU-START
FVU-LÆSNING
FVU-MATEMATIK

Dato:_____________________________________________
Navn:____________________________________________
Adresse:__________________________________________
CPR:______________________Tlf. nr.:__________________
Email:____________________________________________

AFLEVERE I RECEPTIONEN I LÆRDANSK AARHUS

WWW.LAERDANSK.DK/AARHUS

FVU-matematik

FVU
Forberedende
VOKSENUNDERVISNING

FVU-Matematik
Forberedende Voksenundervisning
FVU-matematik er undervisning for voksne, der gerne vil være bedre til at regne.
Hvad kan jeg med FVU-matematik?
•
•
•
•
•
•
•

Du vil lære nye ord og udtryk fra matematikkens verden
Du vil få genopfrisket matematik, som du
måske har glemt
Du vil lære ny matematik
Du vil blive bedre til at klare hverdagens
regneopgaver
Vi arbejder med tal fra aviser, husholdningen
eller boligen
Du vil blive mere klar til at følge matematikundervisningen på andre skoler
Du vil blive bedre til at hjælpe dine børn i
skolen

FVU-matematik trin 1 og 2
FVU matematik har to trin: Trin 1 og trin 2.
Hvert trin består af 40-80 lektioner. Trinene kan
afsluttes med en prøve.
Pris for kurset
Undervisningen er gratis, men hvis du modtager
kontanthjælp, skal du orientere din sagsbehandler,
før du begynder på FVU.

JEG VIL GERNE VIDE MERE OM:
FVU-START
FVU-LÆSNING
FVU-MATEMATIK

ADGANGSKRAV
For at blive optaget på FVU skal man til en test på
Lærdansk Aarhus. Der er mødepligt til undervisningen. Det
er muligt at gå til prøve efter hvert trin.

OMFANG
3,5 lektioner en gang om ugen.

HVOR FOREGÅR KURSET?
på Lærdansk Aarhus:
Paludan Müllers Vej 82, 8200 Aarhus N.

HVORNÅR ER KURSET?
Kurset foregår om formiddagen eller eftermiddag. Dag og
tidspunkt oplyses ved tilmelding.
Der er løbende optag på holdet.

Har FVU din interesse, så henvend dig til:

BODIL HVELPLUND
KOORDINATOR
(+45) 87 32 54 53
bodil.hvelplund@adm.laerdansk.dk

Dato:_____________________________________________
Navn:____________________________________________
Adresse:__________________________________________
CPR:______________________Tlf. nr.:__________________
Email:____________________________________________

AFLEVERE I RECEPTIONEN I LÆRDANSK AARHUS

WWW.LAERDANSK.DK/AARHUS

