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FVU Læsning
FVU Læsning er et gratis undervisningstilbud for voksne, der ønsker at 
afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, 
stavning og skriftlig fremstilling.
Undervisningen har til formål at øge kursistens muligheder for at forstå, 
anvende og producere skrevne tekster.

FVU Screening
Indledningsvis gennemføres en FVU screening, som er en elektronisk test. 
Ud fra testresultatet og en samtale vejledes der til, om FVU er det rette 
tilbud, samt hvilke hold der evt. kan tilbydes.

Kurser/hold
Vi tilbyder kurser/hold i Aabenraa, Padborg, Sønderborg, Gråsten og Tøn-
der – enten som dag- eller aftenundervisning.

Undervisning/indhold
Hver trin består af moduler på 40-80 undervisningslektioner. Man kan 
deltage i flere moduler.

Trinprøver
Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve. Der afholdes løbende trinprøver. 
Det er individuelt, hvornår man bliver klar til en trinprøve. Det er frivilligt, 
om man vil gå til prøve.

Trinprøver giver adgang til:
• Bestået trin 3 er adgangsgivende til 9. klasse på VUC
• Bestået trin 4 er adgangsgivende til erhvervsskolerne 

(kombineret med bestået FVU-matematik, trin 2)
• Bestået trin 4 kan desuden bruges til ansøgning om 

dansk statsborgerskab

FVU Start
FVU Start er et undervisningstilbud, der henvender sig til tosprogede 
danskere, som har brug for at forbedre deres mundtlige kommunikative 
færdigheder, herunder primært ordforråd, således at de kan blive klar til 
ellerunderstøtte undervisning på FVU Læsning trin 1.
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FVU Læsning trin 1-2
Vi træner bl.a. at skrive enkle ord og 
kortere tekster. Vi læser også for-
skellige typer tekster, fx avisartikler 
og brochurer.

FVU Læsning trin 3-4
Vi arbejder med stavning af svæ-
rere ord og fremmedord. Vi bruger 
skriftlig argumentation og kom-
mentarer, og vi går i dybden med 
grammatikken. Du lærer også at 
læse og forstå fagtekster.


