
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

FVU-læsning 
16,1% af alle voksne danskere har svært ved at læse og skrive. De fleste føler, 
det er en kamp, de er alene om. Men der kan heldigvis gøres noget ved det. 
Det handler om at få den rette hjælp, og det er aldrig for sent. 

Med FVU-læsning lærer du at stave og skrive, læse og forstå tekster på dansk. 
Hos os foregår undervisningen på små hold, hvor emnerne er med udgangs-
punkt i din dagligdag. 

Du bliver fx bedre til at: 
• læse, stave og skrive – også ved hjælp af pc 
• opsøge informationer i fagbøger og på nettet 
• dygtiggøre dig helt generelt – både på jobbet og i fritiden 

Inden start skal du til en indledende samtale. Du vil blive screenet, så du kan 
begynde på det rigtige trin. Hvert trin kan afsluttes med en prøve. 

FVU er gratis og for alle over 18 år i målgruppen. 
FVU-læsning består af fire trin á 60 lektioner. 
Optagelse: Samtale og test. Du kan begynde, når det passer dig. 

FVU-matematik 
14,6% af alle voksne danskere kan ikke foretage simple regnestykker. De fleste 
er bange for, at nogen skal opdage det og forsøger at skjule det. Sådan behøver 
det ikke være. For det er aldrig for sent at få styr på matematikken, og hos os er 
der masser af hjælp at hente. 

Med FVU-matematik får du styrket din talforståelse, du lærer de grundlæggen-
de matematiske begreber og du bliver bedre til regning. Hos os foregår under-
visningen på små hold og det faglige indhold vil være med udgangspunkt i tal, 
du typisk møder i hverdagen fx i aviser, i fjernsynet, derhjemme og på arbejds-
pladsen. 

Du bliver fx bedre til: 
• de fire regnearter (plus, minus, gange og dividere) 
• beregning af areal, rumfang og procent 
• udregning med brøker og decimaler 
• at forstå statistikker og diagrammer 

Inden du starter på et hold, skal du kontakte os, og til en indledende samtale. 
Du vil blive screenet inden start, så du kan begynde på det rigtige trin. Hvert 
trin kan afsluttes med en prøve. 

FVU er gratis og for alle over 18 år i målgruppen. 
FVU-matematik består af to trin á 60 lektioner. 
Optagelse: Samtale og test. Du kan begynde, når det passer dig. 

Kontakt os 
Ring til vore uddannelseskonsulenter på telefon 70 70 12 34 
eller send en mail til vuc@vuctm.dk 

Læs mere på vores hjemmeside vuctm.dk 

Thisted 
Munkevej 9 
7700 Thisted 
Tlf. 70 70 12 34 

Nykøbing 
Limfordsvej 95 
7900 Nykøbing M 
Tlf. 70 70 12 34 

Sydthy 
Jernbanegade 21 
7760 Hurup 
Tlf. 70 70 12 34 

vuc@vuctm.dk 
www.vuctm.dk 0

5
/2

0
16

 VUC Erhverv 

Velkommen til VUC Erhverv 
Thy-Mors HF & VUC Erhverv udbyder almen efteruddannelse og kursusaktiviteter til private og offentlige virksomheder og 
institutioner i Thy og på Mors. 

Et solidt fagligt fundament er en vigtig forudsætning, for at få mest muligt ud af efteruddannelseskurser og uddannelsesfor-
løb. I langt de fleste sammenhænge viser det sig, at ønsket om mere uddannelse er mest udbredt blandt de medarbejdere, 
der i forvejen har gode regne- og læsefærdigheder. Er de grundlæggende forudsætninger ikke i orden, kan det ligefrem 
være en hindring, når det gælder helt almindelige certificerings- og kompetencekursusforløb. Hos VUC Erhverv ved vi, hvor-
dan dine medarbejdere kan komme godt fra start på uddannelsesvejen. 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed. Vi står gerne til rådighed med hjælp og sparring i 
forbindelse med planlægning, koordinering, økonomiske tilskudsordninger og ikke mindst kompetent sparring og dialog om 
kompetenceudvikling. 

VUC Erhverv udsender nyhedsbreve 4-6 gange om året med nyheder og information om uddannelses- og tilskudsmulig-
heder, aktuelle kurser, livet på skolen og meget andet. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på vuctm.dk/nyhedsbrev 

Økonomi 
Statens Voksenuddannelsesstøtte 

Hvis dine medarbejdere har lyst til at lære mere, har de mulighed for at gå til undervisning på Thy-Mors HF & VUC og få 
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som svarer til 80% af den maksimale dagpengesats. 

SVU gives til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, fx: 
• FVU (Forberedende Voksenundervisning) 
• OBU (Ordblindeundervisning) 
• avu (almen voksenuddannelse) 
• Gymnasial uddannelse 
• Specialundervisning for voksne 

Står du overfor at skulle afskedige en medarbejder, men endnu ikke har opsagt vedkommende, har denne stadig mulighed 
for at få SVU. Dog skal uddannelsen være påbegyndt inden fratrædelse. 

Kompetencefonde 

Alle ansatte på overenskomst har mulighed for at ansøge om midler fra en kompetencefond med henblik på at dygtiggøre 
sig. Formålet med etablering af kompetenceudviklingsfondene er at give virksomheder og medarbejdere mulighed for at 
søge penge til efteruddannelse, så medarbejderne bevarer og styrker deres beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. 

Som arbejdsgiver har du et overblik over, hvilke kompetencefonde dine medarbejdere er tilknyttet. Fondene administreres 
lidt forskelligt, så vi anbefaler, at du læser mere på den pågældende fonds hjemmeside eller kontakter fonden direkte. 

Deltagerbetaling 

Læs mere om deltagerbetaling på vuctm.dk 

https://vuctm.dk
https://vuctm.dk
mailto:vuc@vuctm.dk
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FLEX-undervisning OBU-undervisning Virksomheds- Case: Idealcombi A/S 
Skal skoletiden tilpasse sig din hverdag frem for omvendt? Og har du det fint Svært ved bogstaverne? 300.000 danske børn og voksne giver op, bare de skal 
med, at kontakt til lærerne, lektielæsning og aflevering af opgaver foregår via læse en indkøbsseddel eller en madopskrift. Mange føler, at det er en kamp, de tilpassede kurser sætter et glasklart 
nettet? Så har du med FLEX- og Fjernundervisning friheden til selv at prioritere ikke kan vinde. Og at de er helt alene om det. 
din studietid og fritid. Har du arbejde, børn eller lang transporttid, kan FLEX- og Vi samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i området om at tilbyde 
Fjernundervisning være en lettere måde at få hverdagen til at hænge sammen Men med den rigtige hjælp, kan næsten alle få styr på læsningen. Faktisk er det din virksomhed det bedste uddannelsestilbud. Specialtilrettede forløb tilrette- fundamentpå – selvom du går i skole. Du skal blot være indstillet på at arbejde selvstæn- ofte så lidt der skal til, og det er aldrig for sent. lægges med udgangspunkt i jeres ønsker, hvor tid, sted, indhold og materialer 
digt, være studieaktiv og overholde tidsfristerne i fagplanen. er tilpasset jer. Er de grundlæggende forudsætninger ikke i orden, kan det være en hindring, Tegn på ordblindhed kan bl.a. være, at du: 

når det gælder helt almindelige certificerings- og kompetencekursusforløb. De Under hele dit forløb får du vejledning og sparring af en faglærer, som du kan • læser langsomt og generelt har svært ved at overskue en tekst Opkvalificeringen af medarbejdernes kompetencer har flere fordele – både for grundlæggende kompetencer i matematik og læsning er i fokus hos Idealcom være i kontakt med via nettet eller i Studieværkstedet efter aftale. • har svært ved at læse undertekster på tv medarbejderen og for virksomheden. Det kan skabe motivation af medarbej- bi A/S i Hurup. • læser nogle ord forkert og bytter om på bogstaver, både når du læser og derne, så de bliver bedre til at varetage opgaver for virksomheden. 
FLEX-undervisning på avu skriver 

550 medarbejdere er screenet for læse og matematiske udfordringer, for at • har svært ved at stave og svært ved at skrive en tekst, der hænger sam-Du løser dine opgaver i Studieværkstedet, i studiegrupper eller på egen hånd Medarbejderne: sætte fundamentet for det fortsatte uddannelsesforløb for deres medarbejdere. menderhjemme. • får større arbejdsglæde 
• får større viden om og forståelse for deres arbejdsområder Vi arbejder meget seriøst med Lean hver dag, og har mange standarder, som Undervisning foregår på små hold med maks. 6 deltagere og tilrettelægges ud FLEX- og Fjernundervisning på hf • får mod på mere uddannelse er vigtige for medarbejderne , fortæller økonomichef Martin Søgaard om den fra dit behov. Det gælder i forhold til din hverdag og dit arbejde. Du lærer at • får større åbenhed for forandring Du har ikke pligt til fremmøde på fastlagte tider, medmindre det er aftalt, og store indsats. bruge stave- og læsehjælp på computeren og bruge andre hjælpemidler – fx • forstærker deres faglige og personlige fleksibilitet faglig vejledning foregår primært via nettet. 

din mobiltelefon. 
Virksomheden har testet alle medarbejdere i produktionen, og der er givet 

Vi kan skræddersy jeres kurser ud fra jeres behov. Vore konsulenter er Vækst- individuelle tilbagemeldinger til hver enkelt. Når hver enkelt medarbejder er I forbindelse med undervisning i dansk kan du også få undervisning i engelsk, hjulscertificeret, og kan ud fra et gratis besøg hos jer sammensætte et kursus til placeret på niveau, er der udbudt FVU-læsning og FVU-matematik, foruden matematik og it. jer. ordblindeundervisning. Alle tilbagemeldinger var personlige, og Idealcombi A/S 
fik et overblik over, hvor stort behovet var for kurser i grundlæggende læsning 

Varighed: Ordblindeundervisning er gratis og kan vælges som få timer og matematik. 
Varighed: Individuelt. eller som Ordblindepakken (5 ugers fuldtidstilbud) i fagene Kurser: Innovation – Teamudvikling og samarbejde – Kommunikation 

dansk og it. Vi er ude på en rejse, hvor vi ikke kender destinationen. For vi har altid betrag og anerkendelse – Konflikthåndtering – Stresshåndtering – Optagelse: Vi optager nye elever stort set året rundt, og afholder tet efteruddannelse som en selvfølge, men under forudsætning af, at funda Personlig formidling i praksis. eksamen både sommer og vinter. Optagelse: Test og samtale. Vi optager løbende. mentet var i orden. Og det skal måske støttes lidt! Det hjælper Thy-Mors HF & 
VUC med,” udtaler Martin Søgaard. 

Grundlæggende IT OBU – sådan Design din Case: Elmelund er 
Computer og it-teknologi udgør en stor del af vores hverdag. At kunne anven-
de en computer er faktisk blevet en nødvendighed i forhold til både jobbet og kommer du i gang (egen) innovation blevet skarpere i 
privatlivet. Grundlæggende it er for dig, der endnu ikke er blevet fortrolig med 
en computer og dens anvendelsesmuligheder. Er du ordblind eller har du mistanke om ordblindhed, er du altid velkommen til Forløbets styrke er, at den enkelte virksomhed definerer et udviklingsprojekt, 

at kontakte os. Vi er vant til at hjælpe, og vi ved, hvordan du kommer videre i der modnes gennem forløbet. På den måde får hver enkelt deltager/virksom- dokumentationen Formålet med kurset er, at du bliver i stand til at løse en række af dine hver- teksten. Vi ved også, at stort set alle, som har gået på vores hold, ville ønske, de hed designet sin egen innovation – den bliver tilpasset virksomhedens konkre-
dagsopgaver på computer og bliver fortrolig med at bruge internettet. var kommet i gang noget før. En test på ca. 1½ time og en efterfølgende samta- te behov. Elmelund er et bo- og uddannelsessted for sentudviklede unge mellem 18 og 

le kan vise, hvorvidt der er tale om ordblindhed eller manglende øvelse. Testen 30 år i Thisted Kommune. Der er tale om et tilbud til unge med generelle ind Du lærer at: foregår her på Thy-Mors HF & VUC i arbejdstiden, og vi kan tilpasse tilrettelæg- Den Kreative Platform er den gennemgående metode. Her er det en fordel, at læringsvanskeligheder samt mentale og sociale funktionsnedsættelser. • bruge mus og tastatur i flere forskellige programmer gelsen, så det passer godt ind hos jer! kurset forløber over ca. 5 måneder, så metoden bliver praktiseret og dermed 
• håndtere filer, herunder at hente og gemme også nemmere for kursisten at anvende til efterfølgende nye innovative projek- Personalegruppen oplevede store krav til dokumentation i hverdagen. Journa • bruge internettet i forhold til bl.a. borger.dk, e-boks og e-mail Ofte ligger hjælpen lige i lommen. IT-værktøjer er en kæmpe hjælp for ord- ter. lerne stjal tid, og det var tungt arbejde at skrive. Med udgangspunkt i avu-dansk 

blinde. Det gælder specielt telefonen. I dag er de jo ikke bare telefoner. De er sammensatte vi et kursus, som havde til formål at fremme deltagernes fær 
små computere som kan en masse. Hvis ordblinde bruger deres telefon som Der bliver i alt 6 kursusgange. Her vil relevante aspekter af innovation blive digheder i skriftlig og mundtlig kommunikation. Herigennem vil man sikre en 
IT-værktøj, udstiller de ikke sig selv. Alle bruger jo telefoner. Hele tiden. gennemgået og afprøvet på eget projekt, så det udvikler sig frem til den afslut- større præcision og hensigtsmæssighed i skriftlig og mundtlig formidling, som 

tende event, hvor resultatet af den gennemførte innovationsproces vil blive forholder sig til forskellige målgrupper, situationer og anledninger til kommuni 
Den hjælp får de her hos os! præsenteret. kationen. Det skulle på samme tid opfylde de retsmæssige krav, der kan ligge i 

kommunikationen. 

Kurset tog udgangspunkt i de arbejdssituationer, som deltagerne sidder i. Vi 
lagde stor vægt på det praksisnære og på anvendelsesaspektet. Alle gik hjem 
med en ordbog , som kunne hjælpe med en lettere og mere hensigtsmæssig 
retorik i hverdagen. 

Varighed: 3-5 dage. 

Varighed: 5 workshops på Thy-Mors HF & VUC samt 1 individuel 
Tilrettelæggelse: Undervisningen tager udgangspunkt i din egen hverdag og Ring og få en snak med vores ordblindekoordinator på telefon 70 70 12 34. sparring i virksomheden. 

dit behov. En stor del af tiden vil du arbejde i dit eget tempo, 
med hjælp fra underviseren. 

https://borger.dk

