Kurser der kan styrke de basale færdigheder

Forberedende voksen undervisning og ordblinde undervisning (FVU fag og OBU).
FVU er til voksne over 25 år, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Undervisningens enkelte trin kan afsluttes med prøve. Det øverste
trin svarer til folkeskolens 9. klasse. For voksne, der er i arbejde, er der derudover mulighed for at få undervisning i digital opgaveløsning og engelsk i relation
til job og arbejdsmarked. Deltagerne har ret til, men ikke pligt til at deltage i standpunktsbedømmelser og prøver.
I skemaet på side 2, kan du få et overblik over FVU.

Hvem udbyder FVU-fag og ordblindeundervisning
Der er primært Voksenuddannelsescentre (VUC) som udbyder FVU fag og ordblindeundervisning. De kan dog indgå driftsoverenskomst med følgende
uddannelsesinstitutioner som så kan udbyde undervisningen:
1. Uddannelsesinstitutioner med udbud af arbejdsmarkedsuddannelser
2. Uddannelsesinstitutioner der udbyder erhvervsuddannelser
3. Efterskoler og frie fagskoler
4. Folkeoplysende foreninger og daghøjskoler
5. Folkehøjskoler
6. Skovskolen på Københavns Universitet
7. Sprogcentre
8. Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,
med udbud af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser
9. Regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne

FVU start

FVU dansk

FVU matematik

FVU digital

FVU engelsk

Formål: Undervisningen i
FVU-start har til formål at give
deltagerne mulighed for at
udvikle deres mundtlige
kommunikative færdigheder
samt læse- og
skrivefærdigheder med
henblik på efterfølgende
deltagelse i øvrige FVU-fag
eller i
arbejdsmarkedsuddannelser

Formål:
Undervisningen i
FVU-dansk har til
formål at sikre
deltagerne
mulighed for at
afklare, forbedre og
supplere deres
funktionelle
færdigheder i
læsning, stavning
og skriftlig
fremstilling.
Undervisningen
skal give deltagerne
øgede muligheder
for at forstå,
anvende og
producere skrevne
tekster
Omfang:
Undervisningen
niveaudeles i fire
trin. Hvert trin har et
omfang af mindst
30 og højst 60 timer
af 60 minutter.

Formål: Undervisningen
i FVU-matematik har til
formål at sikre
deltagerne mulighed for
at afklare, forbedre og
supplere deres
funktionelle regne- og
matematikfærdigheder.
Undervisningen skal give
deltagerne øgede
muligheder for at kunne
overskue, behandle og
producere
matematikholdige
informationer og
materialer

Formål: Undervisningen i
FVU-digital har til formål at
styrke deltagernes
muligheder for at udvikle
og opnå rutine og sikker
brug af basale digitale
færdigheder med henblik
på at kunne betjene sig af
digitale løsninger som
nyttige værktøjer i
jobfunktionen samt at give
deltagerne mod på at
tilegne sig nye digitale
færdigheder

Formål: Undervisningen i
FVU-engelsk har til formål
at styrke deltagernes
kommunikative
færdigheder og give mod
på læring. Undervisningen
tager udgangspunkt i
deltagernes jobrelaterede
behov og skal opbygge,
supplere og forbedre
deltagernes funktionelle
færdigheder i forhold til at
forstå talt og skrevet
engelsk og kunne udtrykke
sig mundtlig og skriftligt

Omfang:
Undervisningen
niveaudeles i to trin. Trin
1 har et omfang af
mindst 30 og højst 60
timer af 60 minutter. Trin
2 har et omfang af
mindst 45 og højst 60
timer af 60 minutter.

Omfang: Undervisningen
niveaudeles i tre trin i et
omfang af mindst 20 og
højest 30 timer af 60
minutter på de enkelte trin.

Omfang: Undervisningen
niveaudeles i fire trin i et
omfang af mindst 20 og
højest 30 timer af 60
minutter på de enkelte trin.

Prøve: En centralt
stillet prøve med
bedømmelsen
”bestået” eller ”ikke
bestået”.

Prøve: En centralt stillet
prøve med
bedømmelsen ”bestået”
eller ”ikke bestået”.

Prøve: Ved afslutning af
undervisning på trin 1-2 i
FVU-digital, tilbydes
deltagelse en afsluttende
standpunktsbedømmelse
med bedømmelsen
”bestået” eller ”ikke
bestået”.
På trin 3 i FVU-digital
tilbydes deltagelse i en
lokalt stillet prøve med
bedømmelsen ”bestået”
eller ”ikke bestået”.

Prøve: Ved afslutning af
undervisning på trin 1-3 i
FVU-engelsk tilbydes
deltagelse i afsluttende
standpunktsbedømmelse
med bedømmelsen
”bestået” eller ”ikke
bestået”.
På trin 4 i FVU-engelsk
tilbydes deltagelse i en
lokalt stillet prøve med
bedømmelsen ”bestået”
eller ”ikke bestået”.

Omfang: Undervisningen har
et omfang af mindst 30 og
højst 60 timer af 60 minutter.

Prøve: En afsluttende
standpunktsbedømmelse med
bedømmelsen "bestået" eller
"ikke bestået"

Ordblinde undervisning
(OBU)
Formål:
Ordblindeundervisning for
voksne er målrettet
personer med basale
vanskeligheder med at
tilegne sig skriftsproget.
Gennem undervisning efter
udvikler deltageren sine
funktionelle læse-, skriveog stavefærdigheder og
færdigheder i at bruge
kompenserende
hjælpemidler, herunder ithjælpemidler.

Omfang:
Undervisningen omfang er
højst 60 timer.
Undervisningen
tilrettelægges som
eneundervisning eller
undervisning på hold med
2-6 deltagere, idet
holdstørrelsen tilpasses
deltagerens behov.

