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forberedende voksen undervisning

En god historie

”Kirsten har gået 10 år i skole og haft et ufaglært arbejde i man-
ge år. Hun fik lyst til at få en uddannelse, men var usikker på 
om hun kunne klare det fagligt, da det var mange år siden hun 
havde gået i skole.

Hun tog trin 2-3 og 4 i FVU dansk og trin 1 og 2 på FVU mate-
matik. Hun gik derefter i gang med sin uddannelse, som hun 
klarede flot, men hun fortæller, at det gik godt, fordi hun havde 
fået genopfrisket sin dansk og matematik, og især fået troen på, 
at hun kunne gennemføre ved at gå på FVU.”



FVU betyder 
Forberende Voksen Undervisning

Det er for alle voksne over 18 år, 
som gerne vil blive bedre til 
matematik og til 
at læse og skrive dansk. 
Det er også for voksne udlændinge.

I hjemmet:
• Læse avis og reklamer
• Læse undertekster på TV
• Hjælpe børn / børnebørn med lektier
• Læse godnat-historier
• Læse og skrive beskeder
• Bruge computer
• Læse og forstå breve fra fx kommunen eller  
 jobcenter
• Lære grammatik og skrive forskellige typer  
 tekster fx referater og ansøgninger
• Blive bedre til at forstå det du læser

På arbejdet: 
• Skrive arbejdssedler, 
• Læse referater eller instrukser
• Udfylde skemaer
• Skrive beskeder

Alle vegne er der 
brug for, at man kan 
læse og skrive. 
Det er ingen skam at have brug for at blive bed-
re til det. Det danske samfund vil gerne hjælpe. 
Derfor er det gratis.

Vi har undervisere, der har mange års erfaring 
med FVU undervisning af voksne.

De er klar til at undervise med aviser, pc’ere, bø-
ger, spil og mobiltelefoner. Mange af hjælpemid-
lerne er i dag digitale. Så computeren vil du også 
lære at bruge.

Hvis læsning og / eller stavning er et stort pro-
blem, kan du også være ordblind. Det kan vi 
også hjælpe dig med. Vi kan tilbyde dig test, 
undervisning og evt. hjælpe dig med  at søge it-
hjælpemidler til dit arbejde eller privat.

læs mere på: aofcenterfyn.dk

Hvad kan vi hjælpe med?


