FVU
Forberedende
Voksenundervisning

Hvad er FVU?
FVU står for forberedende voksenundervisning. På Sprogcenter Hellerup
tilbyder vi FVU-læsning, FVU-start og FVU-matematik. Fælles for vores
FVU-tilbud er, at de er et godt supplement til danskundervisningen.
FVU styrker nyttige, sproglige færdigheder. Vi tager udgangspunkt i de
udfordringer, du møder i din hverdag.

FVU-læsning
FVU-læsning er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og
stave. Du lærer grammatik, og vi har ofte diktat. Vi læser aktuelle tekster.
Mange af dem ligger på nettet, så du bliver også bedre til at bevæge dig
rundt på danske hjemmesider. På FVU-læsning er der også skriveopgaver.
De tager udgangspunkt i din hverdag og handler typisk om indkøb, job
eller fritid.
FVU-læsning er opdelt i trin 1-4. Efter hvert trin kan du vælge at aflægge
en skriftlig prøve. Efter prøven er du klar til næste trin. Vi afholder trinprøver flere gange om året. På vores hjemmeside sprogcenterhellerup.dk
kan du læse mere om, hvad du lærer på de enkelte trin.

”Efter jeg er startet på FVU, kan jeg læse
danske undertekster på fjernsynet uden
problemer. Jeg er også blevet bedre til at
forstå dansk, fordi jeg kender flere ord.
Det er vigtigt for mig at blive rigtig god til
skriftlig dansk, for min drøm er at læse
til sygeplejerske”.
Jessie Asares Petersen (FVU trin 3)

Du kan starte på FVU-læsning, når du minimum har bestået:
• Danskuddannelse 1 modul 6 (PD1)
• Danskuddannelse 2 modul 4
• Danskuddannelse 3 modul 3
Du behøver ikke at tage alle trinene på FVU. Hvis vi vurderer, at dit niveau
er til trin 2 eller 3, starter du her.

FVU-start
FVU-start er for dig, der gerne vil i gang med FVU-læsning, men
endnu ikke helt har forudsætningerne. På FVU-start får du et større
ordforråd, og vi arbejder med det mundtlige sprog, så du bliver klar til
undervisningen på trin 1.
Du kan starte på FVU-start, når du har bestået:
• Danskuddannelse 1 modul 4
• Danskuddannelse 2 modul 3
• Danskuddannelse 3 modul 2

FVU-matematik
FVU matematik er for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere tal i
hverdagen. Opgaverne er hentet fra arbejds- og privatlivet i Danmark.
De handler fx om længde, vægt, priser og tid. Vi arbejder både med tal,
tekster og figurer. Når du arbejder med tekster på dansk, bliver du bedre
til at tale om matematik på dansk. FVU-matematik har to trin. På trin
1 arbejder vi med tal og størrelse. På trin 2 arbejder vi med mønstre og
sammenhænge.
Du kan starte på FVU-matematik, når du har bestået:
• Danskuddannelse 1 modul 5
• Danskuddannelse 2 modul 3
• Danskuddannelse 3 modul 2

Sådan kommer du i gang
Uanset om du er interesseret i FVU-læsning, FVU-start eller FVUmatematik, skal du booke en tid hos en sprogkonsulent. Det gør du på
telefon 3946 3050 eller i receptionen. Sprogkonsulenten vil screene dig,
så vi kan finde dit niveau og sætte dig på det rigtige hold.

Du kan gå på FVU, hvis du
• har et cpr-nummer
• er fyldt 18 år
• kan dansk på højt nok niveau

Praktisk
Du kan gå til FVU i både Hellerup og Lyngby. De fleste FVU-hold har 3
lektioner én eftermiddag eller aften om ugen. Vi har også undervisning
om lørdagen. FVU-undervisningen er gratis.
Du kan læse mere om FVU på www.sprogcenterhellerup.dk
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