
Drømmeuddannelser
– også for dig uden 02 i dansk og matematik



Du kan komme på ét af vores forberedende forløb, hvor du 
kan blive klar til at søge ind på din drømmeuddannelse på en 
erhvervsskole. Du bliver en del af et samlet hold, hvor I alle vil 
have det samme mål – at få en erhvervsuddannelse.

Undervisningen
Ud over grundfagene dansk og matematik, vil du deltage 
i Forberedende VoksenUndervisning (FVU). Der er også 
mulighed for ordblindeundervisning. Denne undervisning 
skal hjælpe med at få dit fundament i dansk og matematik på 
plads. Forløbet er målrettet, så du får din eksamen efter bare 
5 måneder.

Hvis du har brug for mere tid end 20 uger, har vi andre forløb, 
hvor du kan bruge mere tid på samme niveau. Spørg i vejled-
ningen.

20 ugers forløb
For at opnå mindst 02 i dansk og matematik tilbyder vi 
følgende:

• Dansk G, eksamen efter endt undervisning, 
enten december eller maj/juni

• Matematik G, eksamen efter endt undervisning, 
enten december eller maj/juni

• Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i dansk og 
matematik

• Vejledning
• Evt. ordblindeundervisning

Undervisningen begynder i august og i januar.
Du skal være fyldt 18 år for at kunne deltage i forløbet.

Økonomi
Forløbet er SU-berettiget, men der er en mindre egenbetaling 
i fagene dansk og matematik (pr. 1. december 2016 er det 
120 kr. pr. fag).

Tilmelding
Du skal tale med en vejleder, inden du kan optages på 
forløbet. Book en tid på vuctm.dk eller ring 70 70 12 34.

Har du en drøm 
om en erhvervs-
uddannelse?

Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 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

Om det korte G-forløb
Hvis du ikke har 02 i dansk og/
eller matematik, så er det her 
den rette vej for dig.

Varighed
20 uger.
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