
 

 

 

 

 

Medlemstilbud 2017: 

        

 
Det er vigtigt for regeringen, at alle danskere kan kommunikere 

på et rimeligt højt niveau, derfor har man oprettet tilbud om 

Forberedende Voksen Undervisning og Ordblindeundervisning 

(FVU og OBU-undervisning).  

 

· Mange danskere har svært ved at kommunikere på skrift,  

også dem med uddannelse.  

· Al kommunikation er i dag digitalt, hvilket kræver skriftlig kommunikation  

· Alle jobs i dag kræver, at man kan tilegne sig ny viden 

enten på jobbet eller i forbindelse med efteruddannelse  

· Hver 5 dansker har udfordringer med at læse og skrive  

 

FVU og OBU er gratis tilbud til alle, der har behov for undervisningen.  

Det drejer sig ca. om 20 % af befolkningen. Inden for visse faggrupper 

er man oppe på omkring 30 %. Hos AOF gennemfører vi FVU og OBU  

undervisning på mange hold, på mange tidspunkter og på mange geografier. 

Aktuelt har vi på 3 store offentlige institutioner inden for pædagogisk område 

kortlagt dansk- og IT kompetencer hos omkring 400 personer. 

Kortlægningen har vist, at mange havde behov for et løft og omkring 100 

mennesker deltager nu i undervisning, der er særligt tilrettelagt deres 

fagområde og dagligdag.  

 

Deltagerne udtrykker stor begejstring for tilbuddet. De siger:  

· Jeg er blevet meget bedre til at læse og forstå tekster  

· Jeg er blevet meget bedre til det med IT  

· Jeg er blevet meget bedre til at hjælpe mine børn  

· Jeg er blevet meget bedre til at skrive beskeder, arbejdsrapporter osv.  

__________________________________________________________________ 

AOF TILBYDER  
 

Forløb målrettet TR og 

AMR:  

Screeningscafe med 

intro til FVU / OBU-

undervisning  

Formålet er at synligøre 

tilbuddet og uddanne TR 

som ambassadører  

 

FVU-forløb for nyledige:  

7 FVU-dage kl. 8.30 – 

15.00 med følgende 

indhold, der tager 

udgangspunkt i 

kommunikation – særlig 

skriftligt:  

Læsning og analyse af 

stillingsopslag  

Tilretning af CV’er  

Udarbejdelse af skriftlige 

ansøgninger  

Introduktion til IT som 

hjælperedskab i forhold 

til skriftlig formulering  

individuelle 

vejledningssamtaler  

FVU-Screening  

 

 FVU / OBU forløb For 

beskæftigede:  

Målrettet konkrete behov 

på den aktuelle 

arbejdsplads – 

eksempelvis børnehaver:  

Foregår i arbejdstiden 

efter aftale med 

virksomheden / 

institutionen  

Indhold der matcher 

arbejdspladsens behov, 

men som giver den 

enkelte med-arbejdere 

individuelle kompetencer, 

der øger deres personlige 

evner inden for 

kommunikation, 

herunder IT  

Jobrotationsforløb  

____________________________________________________________ 

 
AOF: kontakt os for yderligere oplysninger på 65317277 eller gitte@aof-oestfyn.dk 

FVU/OBU-tilbud PMF 
   

FAKTA  
I Danmark er der ca. 15 %, der 

læser så dårligt, at de har store 

vanskeligheder med at klare de 

krav, som samfundet stiller i 

forhold til uddannelse og job og 

til det almindelige liv som 

medborger. Alene på Fyn er der 

27.000 ordblinde. 

 DIGITAL BORGER  
Nem ID, netbank, pensionsinfo, 

fagforeningen, Jobnet, lægen 

og skat. I dag klarer man meget 

via Internettet og det er vigtigt 

at vide lidt.  

Fra 1. november får man ikke 

længere post pr. brev fra det 

offentlige - det foregår nu via e-

boks. I undervisningen indgår 

der IT. 

 

 

              

 

  

KLAR TALE & NYT JOB!  
”Jeg har været den heldige 

kursist, det har fået lov at være 

på kursus hos AOF. Aldrig har 

jeg mødt så arrangerede lærere 

- altid parat med hjælp eller 

svar. Jeg har med stor hjælp 

lært at skrive ansøgninger og 

må sige de har båret frugt: 3 

job samtaler på 9 dage og jeg 

kunne vælge mellem de 2 af 

dem. Så STOR tak til AOF.  

Christina Holst 

 

                   


