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Om FVU-matematik 
FVU er gratis og for alle over 
18 år. Driller tallene? 
FVU-matematik består af to 

– Så er du ikke 
alene 
Mange voksne danskere kan ikke foretage simple regne-
stykker. De feste 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 grundlæggende matematiske begreber, og du bliver bedre 
til regning. Hos os foregår undervisningen på små hold, og 
det faglige indhold vil være med udgangspunkt i tal, du typisk 
møder i hverdagen fx i aviser, i fernsynet, derhjemme og på 
arbejdspladsen. 

Med FVU-matematik bliver du fx bedre til: 
• de fre regnearter (plus, minus, gange og dividere) 
• beregning af areal, rumfang og procent 
• udregning med brøker og decimaler 
• at forstå statistikker og diagrammer 

Sådan kommer du i gang med FVU-matematik 
Inden du starter på et hold, skal du kontakte os, og til en 
indledende samtale. Du vil blive screenet inden start, så du 

trin á 60 lektioner. 

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

kan begynde på det rigtige trin. Hvert trin kan afsluttes med 
en prøve. 

FVU-matematik – også på jobbet 
FVU-matematik 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. 
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