
FVU-dansk
Forberedende VoksenUndervisning



Mange 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. Langt de fleste ville faktisk 
ønske, de var kommet i gang med undervisning noget før.

Med FVU-dansk lærer du at stave og skrive, læse og forstå 
tekster på dansk. Hos os foregår undervisningen på små hold, 
hvor emnerne er med udgangspunkt i din dagligdag, eksem-
pelvis instruktioner og beskeder, breve, e-mails, blade og 
aviser.

Med FVU-dansk bliver du 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

Sådan kommer du i gang med FVU-dansk
Inden du starter på et hold, skal du kontakte os, og til en ind-
ledende samtale. Du bliver screenet inden start. Ved opstart 
bliver du placeret på det rigtige trin. Hvert trin kan afsluttes 
med en prøve. 

FVU-dansk – også i arbejdstiden
FVU-dansk kan også kombineres med dit arbejde, hvis du 
indgår en aftale med din arbejdsgiver. I den forbindelse vil du 
eller din arbejdsplads kunne modtage Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte (SVU). 

Hvis du vil vide, hvordan du kommer i gang med FVU, så ring 
til os på telefon 70 70 12 34.

Kæmper du med 
bogstaverne?
Du er ikke alene 

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 FVU-dansk 
FVU er gratis og for alle over 
18 år. 
FVU-dansk består af fire trin 
á 60 lektioner.

Optagelse på FVU-dansk
Samtale og test. 
Du kan begynde, når det 
passer dig.
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