
K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

Vi uddanner til fremtiden.

FVU - Forberedende voksenundervisning 
Bliv bedre til at læse, skrive og regne - og mere 
fortrolig med IT



Forberedende voksenundervisning (FVU) 
henvender sig til dig, der har udfordringer med 
dansk, matematik eller IT.

Vi tilrettelægger undervisningen efter dit behov og med udgangspunkt i, om du skal 
forbedre dine færdigheder på jobbet, i hverdagen, når du skal hjælpe børnene med 
lektier, eller din egen uddannelse. 

Uanset din situation kan FVU måske være en mulighed for dig.

Der er undervisning 
inden for fire fag:
FVU-dansk (trin 1-4 à 60 timer),  
hvor du arbejder med at: 
• Læse og forstå fagtekster 
• Stave og skrive 
• Formulere dig mundtligt om dit fag 
• Bruge regler for grammatik 
• Bruge IT-programmer til stavning, læsning og 

opslag af ord. 

FVU-matematik (trin 1-2 á 60 timer), 
hvor omdrejningsemnerne er: 
• De 4 regningsarter (at lægge sammen, 

trække fra, at gange og at dividere) 
• Opdage og bruge matematik i hverdagen 
• Læse og forstå matematikopgaver 
• Bruge regneregler og formler.

FVU-digital (trin 1-3 à 30 timer)  
med fokus på at: 
• Bruge de digitale værktøjer på basalt niveau 
• Anvende computer, smartphone eller 

lignende
• Arbejde med relevante programmer, hvor du 

løser opgaver.

FVU-start (1 trin à 60 timer)  
Dansk for tosprogede, som skal blive bedre til 
at: 
• Tale dansk 
• Lytte og forstå, når du hører dansk 
• Kende og forstå ord 
• Lære flere og nye ord 
• Læse og forstå tekster.

Inden du begynder
Inden du optages på FVU, skal du have en test/
screening, som er elektronisk, og tager ca. 30-
45 minutter. Herefter har du en samtale med en 
FVU-underviser, som placerer dig på det hold, 
der passer til dit niveau. 

Selve forløbet 
Vi tilrettelægger forløbet, så det passer til 
dine behov. Det vil sige, at du kan modtage 
undervisning fra nogle timer til en hel dag 
ad gangen, og de tidspunkter der passer dig 
bedst.

Læs mere 
om dine muligheder og tilmelding på:  

kurser.zbc.dk/fvu/

ZBC
Selandia Park 6

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

Forberedende 
voksenundervisning

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

• FVU er et gratis tilbud til 
dig, som er over 18 år

• FVU kan tages, uanset om 
du er i job eller ledig

• Du kan også tage FVU før 
og under din uddannelse

• Undervisningen foregår på 
ZBC i samme læringsmiljø 
som erhvervs– og 
gymnasieuddannelserne.

https://kurser.zbc.dk/fvu/
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