
FAGLIGT AKADEMI

FVU START
BLIV BEDRE TIL DANSK



Hvad er FVU Start?
FVU start er et kursus, hvor du får styrket dit 
mundtlige dansk i den daglige kommunikation 
hvad enten det er på arbejdspladsen, i fritiden 
eller når du søger job. Derudover får du styrket 
dine forudsætninger for at kunne læse og skrive 
dansk.  

Når du har gennemført FVU Start, har du 
mulighed for at deltage i FVU Dansk, der kan 
være med til at forbedre dine muligheder for at 
kommunikere på jobbet og indgå på arbejds-
markedet.  

Hvordan bliver jeg tilmeldt et FVU Start hold?
For at blive optaget på et FVU Start hold, skal 
du først igennem en FVU Start screening. En 
screening er et interview med en underviser, 
der vurderer, om du har forudsætningerne for at 
blive tilmeldt et FVU Start hold. Det tager  
20-30 min.  
 

 
 
 
 

Den næste screening kommer til at foregå:
 
• Mandag d. 18.11.2019 kl.16.00-18.00 
  
• Fredag d. 22.11.2019 kl. 10.00-12.00  
 
Adressen er: Vermundsgade 1, 2100 København 
 
Adgangskrav til FVU Start: 
Du skal kunne tale og forstå dansk på et basalt 
niveau. Du skal fx kunne føre en simpel samtale 
om et hverdagsemne. 
 
Er du i målgruppen for FVU Start, bliver du 
tilmeldt kurset. Der er optag for nye  
kursister på kurset den første onsdag i hver 
måned. 
 
For tilmelding:
Send mail til Monica Elisabeth Brædder på  
mobr@aof.dk med dit fulde navn og lokale 
fagforeninge eller A-kasse. Du kan også booke 
online på www.aof-csk.onlinebooq.dk 
(tilmelding er bindende).

I samarbejde med AOF tilbyder LO Hovedstaden FVU Start, der giver dig muligheden for at 
udvikle dit mundtlige dansk, så det bliver nemmere at forstå og tale med de mennesker, du 
omgiver dig med. 

Styrk dine  
danskkundskaber
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Voksenuddannelsesstøtte og  
lønrefusion
Foregår undervisningen i arbejdstiden er der 
mulighed for at din arbejdsplads kan søge 
lønrefusion for dig i form af Voksenuddannel-
sesstøtte (SVU) og tilskud via kompetence- 
fonden på dit brancheområde.
Din fagforening kan fortælle mere om mulig- 
hederne. 
 
Undervisning
Forløbet består af 30-60 timers undervisning. 
 
Undervisningen foregår her
Vermundsgade 1, 2100 København.
AOF sørger for at orientere dig om mødetids- 
punkt og kursets varighed. 
 
Det er vigtigt at notere dig, at der er mødepligt 
på holdet. 
 
En afsluttende prøve
I slutningen af kurset vil der være en FVU Start-
prøve, som afgør, om du er klar til at gå videre til 
næste FVU trin. Er du klar og ønsker at gå videre, 
vil AOF hjælpe dig med det.
 
Undervisningssteder: 
AOF kan tilbyde undervisning på adressen: 
Vermundsgade 1, 2100 København.

Der kan også være mulighed for at få  
undervisning i din lokale fagforening eller 
A-kasse.
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FVU Start

Målgruppe
Ledige og beskæftigede voksne med dansk som 
andetsprog. Alder: Minimum 25 år. Dog i visse 
tilfælde også yngre deltagere. 

Niveau
FVU Start omfatter ét trin med under-visning i 
grundlæggende mundtlig dansk. 

Mål
Undervisningen har tre delmål:
 
Mål 1
Deltageren styrker sine mundtlige 
danskfærdigheder.

Mål 2
Deltagerne styrker og øger sit ordkendskab på 
dansk.

Mål 3
Deltagerne styrker sine forudsætninger for at 
kunne læse dansk. 

Varighed
Forløbet består af 30-60 timers undervisning.

Tilrettelæggelse
FVU Start er for både ledige og beskæftigede. 
Undervisningen bliver tilrettelagt med et 
praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå hos 
AOF eller i en virksomhed. Holdstørrelsen er 12-
20 deltagere. FVU Start kan foregå parallelt med 
undervisning i andre fag. 

Tilmelding
For at blive optaget på et hold i FVU Start skal 
man deltage i en samtale med en underviser, der 
vil vise, om man kan få udbytte af at deltage i 
undervisningen. 

Økonomi
Undervisningen er gratis. Beskæftigede kan søge 
om SVU (Statens Voksen-uddannelsesstøtte). 

FVU Start er et fag i ”Den Forberedende 
Voksenundervisning”, der også tilbyder 
FVU Dansk, FVU Matematik, FVU Digital 
og FVU Engelsk.
Læs mere her: bit.ly/aof-fvu
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