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FVU - Læsning

- et gratis undervisningstilbud til dig, som ønsker
at styrke din læsning

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

Meld dig
til FVU
Du kan tilmelde dig direkte
på kurser.zbc.dk/fvu
eller ved at kontakte:
Uddannelsessekretær
Bettina Meder Christiansen
bemc@zbc.dk / 2519 2810

FVU læsning
FVU læsning er et gratis tilbud
til dig, som er over 18 år.
FVU læsning 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.
FVU læsning støtter dit arbejde
med at læse og skrive dansk. Du kan
afslutte FVU med en trinprøve.
På FVU-læsning arbejder du 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

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

Inden optagelse
Inden du optages på FVU, skal du
have en test/screening, som er elektronisk, og tager ca. 30-45 minutter.
Du har herefter en samtale med en
FVU-underviser, som placerer dig på
det hold, der passer til dit niveau.
Forløbet
Du kan følge undervisningen fleksibelt. Det vil sige, at du kan vælge
de tidspunkter i løbet af ugen, der
passer dig bedst.
Vi tilrettelægger således et forløb,
der passer til dine behov, hvor du
kan modtage undervisning fra nogle
timer til en hel dag ad gangen
Hvornår?
Næstved, Slagelse og Vordingborg
Mandag - torsdag, hver uge fra kl.
8.00 til 15.30.

Roskilde
Mandag og tirsdag, hver uge fra kl.
8.00 til 16.30
Hvor?
Både screening og undervisning
foregår på:
ZBC Næstved
Handelsskolevej 3, 4700 Næstved
ZBC Roskilde
Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde
ZBC Slagelse
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
ZBC Vordingborg
Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg
På vores hjemmeside
kurser.zbc.dk/fvu
finder du mere information.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

